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Սույն ձեռնարկում արծարծվում են ռազմական սոցիոլոգիայի, առաջնորդության 
և մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնահարցեր, առաջարկվում են 
արդյունավետ կառավարման ու առաջնորդության իրականացման մեթոդներ: 
Գրքում քննարկվում են զինվորական կոլեկտիվներում առաջնորդության 
խնդիրները, նոր առաջնորդներ ի հայտ բերելու մեխանիզմներն ու զինվորական 
կոլեկտիվի կառավարման տարբեր մոտեցումներ: Մասնավորապես, այն 
ուղղված է ՀՀ զինված ուժերում բոլոր մակարդակներում անձնակազմի 
հետ տարվող աշխատանքների բարելավմանը: Ձեռնարկը նախատեսված 
է նաև ՀՀ ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատություններում “Զինվորական 
առաջնորդություն” առարկայի դասավանդման համար: 

Ձեռնարկի հրատարակությունը ֆինանսավորվել է ԵԱՀԿ երևանյան 
գրասենյակի կողմից՝ ռազմաքաղաքական ծրագրերի շրջանակում ՀՀ ՊՆ հետ 
2012թ. համագործակցության ծրագրի համաձայն: Գրքում արտահայտված 
կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն ԵԱՀԿ տեսակետներին:
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ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ1  ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ  
ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
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1.1 Ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման 
և ղեկավարման համակարգի բարելավման 
փոխազդեցությունը 

 Բարեփոխումները պարբերաբար, ինքնակատարելա-
գործման և փորձի փոխանակման ճանապարհով իրականացվող 
բնականոն գործողությունների ամբողջություն են, որոնք  կարող 
են դիտարկվել մի քանի տեսանկյունից: Մի դեպքում դա 
համակարգի գործառույթների իրականացման արդյունավետության 
բարձրացումն է, մեկ այլ դեպքում՝ խնդիրների լուծման 
մեխանիզմների բարելավումը, երրորդ դեպքում` վերջնական 
նպատակին կամ նպատակներին հասնելու ժամկետների 
նվազեցումը կամ վերջնական նպատակի որակի բարձրացումը: 
Բարեփոխումը կարող է դիտարկվել նաև համակարգի առջև 
ինչ-որ ժամանակահատվածում ծառացած ժամանակավոր 
մարտահրավերներին և սպառնալիքներին արագ արձագանքման 
և դրանց վերացման տեսանկյունից: Ամփոփելով  կարող ենք 
ասել, որ բարեփոխումը համակարգի գործունեության ժամանակի 
խնայման կամ նվազեցման, որակի բարձրացման, սպառնալիքների 
վերացման և համակարգի գործունեության վրա այլ կերպ 
դրականորեն ազդող գործողությունների ամբողջություն է: 

Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ չէ, որ 
բարեփոխումների գործընթացում վերը նշված բոլոր 
հատկանիշներն ապահովվում են: Որակի բարձրացումը շատ 
հաճախ զուգորդվում է ժամանակի ոչ թե խնայողությամբ, այլ 
գերածախսով, ժամանակի խնայողության արդյունքում տուժում է 

1 ՀՀ զինված ուժերի գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերում 
տարանջատվում են զինված ուժերի ղեկավարումը և կառավարումը: Սակայն հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ այս աշխատությունը հիմնված է օտարերկրյա տարբեր աղբյուրների վրա, 
որոնցում դժվար է հստակ տարանջատել կառավարումը, ղեկավարումը, ինչպես նաև առաջնորդումը, 
ուստի վերը նշված հասկացությունները այս աշխատության մեջ կիրառվում են որպես հոմանիշներ, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեքստում դրանց տարբերակման վերաբերյալ նշված չէ:   



ՂԵԿԱվԱՐՄԱՆ  ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐի վԵՐԱՆԱյՄԱՆ Եվ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱյԵՑԱԿԱՐԳի 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐի ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ա. Ռ. Ավետիսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

1

7

խնդիրների իրականացման որակը, ինչ-որ ժամանակահատվածում 
համակարգի առջև ծառացած ժամանակավոր մարտահրավերներին 
արագ հակազդումը խոչընդոտում է առավել երկարաժամկետ 
ծրագրերի իրականացումը և այդպես շարունակ:

Խնդիրն այն է, որ բարեփոխումների ուղղությունների 
հավասարակշռված բաշխումը բարդ բազմակողմանի գործընթաց 
է, որը պահանջում է ռիսկերի գնահատման և կառավարման, 
տնտեսական և ռազմական կարողությունների պլանավորման, 
քաղաքական կանխատեսման, մարդկային ռեսուրսների ռացիոնալ 
օգտագործման և բազմաթիվ այլ միջոցների ու մեթոդների 
համակցում: Անշուշտ, նշված բոլոր հատկանիշների համակցումը 
նույնպես չի կարող երաշխավորել միանշանակ հավասարակշիռ 
բաշխում, քանի որ այս գնահատումները սուբյեկտիվ կամ 
մարդկային գործունեությանը չառնչվող անկանխատեսելի դեպքերի 
ազդեցության հետևանքով կարող են արմատապես փոխել 
իրավիճակը: 

Հետևաբար, բարեփոխումների նախաձեռնման 
ժամանակահատվածներում սահմանվում է մի պայմանական 
նշաձող, որի շուրջ պետք է ձևավորվի բարեփոխումների 
ուղղությունների բաշխման առանցքը: Ընդունված կարծիքի 
համաձայն` այդ «նշաձողի» դերը կարող է ստանձնել բյուջեն, 
սակայն այստեղ առաջ է գալիս «բյուջե ընդդեմ նպատակի» 
դիլեման: վերջինիս  հիմքում ընկած են հետևյալ երկու պարզ 
բանաձևերը. սահմանվում է բյուջեն, որի հիման վրա կազմվում 
են ռազմավարությունը, խնդիրները և նպատակը, կամ 
սահմանվում է նպատակը` իր խնդիրներով և ռազմավարությամբ, 
որի հաշվառմամբ էլ նախատեսվում է բյուջե:  Թեև երկրորդ 
տարբերակը միանշանակ շատ ավելի ընդունելի է, քան առաջինը, 
սակայն հատկապես սուղ ֆինանսատնտեսական ռեսուրսներով 
երկրներում դրա կիրառումը միշտ չէ, որ հնարավոր է: Կամ` 
հնարավոր լինելու դեպքում դրանից տուժում են այլ համակարգերի 
կենսական շահերը, քանի որ սուղ ռեսուրսների պայմաններում 
լավագույն դեպքում ապահովվում են յուրաքանչյուր համակարգի 
միայն ամենակարևոր նպատակները, և դրանց թերակատարումը` 
հօգուտ այլ համակարգի լրացուցիչ խնդիրների լուծման, հղի է 
անկանխատեսելի հետևանքներով: Որպես բարեփոխումների 
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արդյունավետության ցուցիչ և դրա ուղղությունների 
հավասարակշռված բաշխման նախապայման կարելի է դիտարկել 
նաև  ծախսվող ռեսուրսների հանրագումարը: Սակայն սա ևս շատ 
պայմանական և ոչ հստակ պատկերացում է տալիս ծախսվող 
միջոցների և արդյունքի միջև կապի մասին, քանի որ մի շարք 
ռեսուրսներ, ինչպես օրինակ` աշխատուժը կամ դրա որակական 
կողմը, մաթեմատիկորեն հաշվելի չեն, և դրանց արդյունավետ 
ծախսումը կամ վատնումը հնարավոր չէ հստակ տարբերակել: 

Այս ամենից ելնելով` բարեփոխումների ուղղությունների 
նախասահմանման և դրանց արդյունավետության հստակեցման 
գործընթացը պետք է իրականացնել ոչ թե ծախսերի հաշվարկման 
կամ գնահատումների հիման վրա, այլ սկսել ամենապարզ և 
ամենահեշտ հաշվելի գործընթացից` խնայողությունից, որն 
անմիջականորեն կապված է կառավարման և ղեկավարման 
մեթոդների փոփոխման ու կատարելագործման հետ: Այն նպաստում 
է վատնումների, ավելորդ ճոխություն հանդիսացող երևույթների 
վերացմանն ու հանգեցնում անձնակազմի բարոյահոգեբանական 
վիճակի բարելավմանն ու սոցիալական արդարության 
հաստատմանը: 

վերոնշյալը կարելի է դիտարկել պարզ օրինակով: 
Արևմտյան արժեհամակարգային կողմնորոշում ունեցող 
բազմաթիվ եվրոպական երկրներում գրեթե իսպառ վերացվել են 
տարատեսակ ստորաբաժանումների ղեկավարների սպասարկող 
ծառայողական մեքենանները: Դրանք սպասարկում են միայն 
համակարգի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ասենք` 
պաշտպանության նախարարին, զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբների պետերին և նրանց տեղակալներին: Փոխարենը գործում 
են հերթապահ մի քանի մեքենաներ, որոնք անհրաժեշտության 
դեպքում աշխատանքային օրվա ընթացքում սպասարկում են 
թե´ ղեկավարին և թե´ անձնակազմին, սակայն նախատեսված 
չեն ղեկավարին արտաաշխատանքային ժամերին սպասարկելու 
կամ նրա փոխադրումը կազմակերպելու համար: Ընդ որում, 
չարաշահումներից խուսափելու և վառելիքի ավելորդ ծախսը 
բացառելու նպատակով այդ մեքենաները աշխատանքից հետո 
մնում են նախարարության կամ դրան կից տրամադրված 
տարածքում: 
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իսկ որքանո՞վ են այս քայլերը նպաստում ղեկավարման 
որակի բարելավմանը: Նախ` դրանք հոգեբանական ազդեցություն 
են գործում ղեկավարների վարքագծի վրա, որոնք իրենց 
ընկալում են աշխատողների հետ նույն հարթության վրա: Որոշ 
չափով նվազեցվում է ծառայողական մեքենաներով երթևեկող 
ղեկավարների` իրենց բարձր դասելու, իրենց հատուկ դիրքը 
ղեկավարման հետ չկապված երևույթների միջոցով ինչ-որ կերպ 
ընդգծելու արատավոր սովորույթը: Ընդ որում, այս երևույթը 
հետագայում ավելի կատարելագործված տեսք է ստանում, 
երբ ստորաբաժանումների ղեկավարները չեն բավարարվում 
մեկ ծառայողական մեքենայով և իրենց գերադաս վիճակն 
իբր ընդգծելու համար սկսում են երթևեկել շարասյուներով: 
Նման դեպքերում լուրջ հարված է հասցվում ողջ համակարգի 
հեղինակությանը, հասարակության շրջանում այն սկսում է 
դիտարկվել որպես հարկատուների միջոցները վատնող կառույց: 

Հարկ է նկատել, որ այս գործընթացների արդյունքում առավել 
մեծ և ազդեցիկ կամ պարզապես ավելի հավակնոտ ղեկավար 
ունեցող ստորաբաժանումներում ձևավորվում են տարատեսակ 
աշխատակազմեր և այսպես կոչված «ծառայողների» մի նոր խավ` 
բաղկացած վարորդներից, օգնականներից, թիկնապահներից, 
քարտուղարուհիներից, որոնց հիմնական գործառույթը տվյալ 
ղեկավարի անձնական նեղ շահերին ծառայելն է: Ավելին, 
ստորաբաժանման գործառույթների շրջանակից ելնելով և իր 
գործառնական շրջանակի սահմանափակ լինելու պատճառով այս 
կազմն էլ հենց վերածվում է կոռուպցիոն ռիսկերի տարածման 
կամ զանազան խարդավանքների կազմակերպման օջախի, որոշ 
դեպքերում` նաև առանց ղեկավարի գիտության: 

Այս թեև պարզ, բայց փորձված օրինակի հիման վրա էլ 
շատ դեպքերում բացահայտվում են ռեսուրսների վատնման, 
բարեփոխումների և արդյունավետ ղեկավարման/կառավարման 
անմիջական կապն ու փոխազդեցությունը: Ուստի, կարելի է 
եզրակացնել, որ պաշտպանական ոլորտի, ինչպես յուրաքանչյուր 
այլ ոլորտի բարեփոխումները սկսվում և հանգեցնում են 
ռեսուրսների (տնտեսական, մարդկային և այլ) արդյունավետ 
կառավարման: իսկ ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումն 
ապահովելու հիմքում ընկած է ղեկավարման անձնային 
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կարողությունների զարգացումը: 
Կառավարման տեսության մեջ մեծ տարածում է գտել 

առաջնորդության գաղափարը` որպես ղեկավարման և 
կառավարման բազմաշերտ մարտահրավերներին պատշաճ 
արձագանքման գործիք: Հետևաբար, արդյունավետությունն 
առաջին հերթին պետք է պայմանավորված լինի ղեկավարման 
մոտեցումների փոփոխմամբ կամ կատարելագործմամբ: Այս 
առումով էլ հենց արդիական է զինված ուժերում ղեկավարման 
մոտեցումների և սկզբունքների քննարկման, ղեկավարման և 
առաջնորդության միջև առկա տարբերությունների բացահայտման 
և առաջնորդության հայեցակարգի ներդրման հարցերի տեսական 
քննարկումը:  

1.2 Առաջնորդության հայեցակարգի ներդրման 
անհրաժեշտությունը զինված ուժերում

Զինված ուժերը` որպես այլ ինստիտուտների հետ անմիջական 
կապի մեջ գտնվող սոցիալական ինստիտուտ, հասարակության 
հետ համընթաց զարգացում են ապրում: Զինված ուժերի` 
հասարակական կյանքի զարգացումներին ոչ համընթաց շարժը 
հանգեցնում է հասարակական հավասարակշռության խախտման, 
որը կարող է սոցիալական լարվածությունների պատճառ 
դառնալ: Ընդ որում, եթե զինված ուժերի արագ զարգացումը 
հասարակության մեջ գերիշխող դիրք գրավելու շնորհիվ 
հիմնականում քաղաքական իշխանության զավթման է հանգեցնում, 
ապա դանդաղ զարգացման դեպքում արհեստականորեն 
խոչընդոտում են սոցիալական այլ ինստիտուտների 
զարգացումը` «պահպանողական» մոտեցումներով տարբերվելով 
հասարակության այլ շերտերից: Այս դեպքում հավանական 
է, որ կոնֆլիկտայնության մակարդակը մեծանա ոչ միայն 
հասարակություն – զինված ուժեր փոխհարաբերություններում, 
այլ նաև հենց զինված ուժերում: Զինված ուժերը համալրվում են 
հասարակության տարբեր միկրոխմբերի անդամներով,  որոնց վրա 
այդտեղ սկսում են տարածվել զինվորական մշակույթի տարրեր, 
որոնք հասարակական այդ շերտերի ներկայացուցիչների համար 
բացարձակապես ընդունելի չեն: իսկ այդ ամենի նկատմամբ քիչ 
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թե շատ տանելի վերաբերմունքի ձևավորումը ժամանակատար է, 
որն էլ հանգեցնում է լարվածության, կոնֆլիկտների և ընդհանուր 
առմամբ անբարենպաստ ազդեցություն ունենում զինված ուժերի 
գործառույթների իրականացման վրա:

Այդ տեսանկյունից` հետարդյունաբերական կամ 
տեղեկատվական հասարակության չափորոշիչներին 
հարմարվելու ուշացման պատճառով ժամանակի պահանջներից 
բխող ղեկավարման մեթոդներին անցումը հարթ չի ընթանում 
հատկապես անցումային փուլը դժվարությամբ հաղթահարող 
հասարակությունների զինված ուժերում` որպես հասարակության 
ամենախիստ կանոնակարգում և հստակ աստիճանակարգություն 
ունեցող ինստիտուտում: Ընդ որում, անցումային փուլի 
հաղթահարման գործընթացը բերում է համակարգային բնույթի 
բազում խնդիրներ ու անգամ լրջագույն կորուստներ: Հետևաբար, 
այդօրինակ հասարակություններում կամա թե ակամա հասունանում 
է ղեկավարման նոր մեթոդների անցման անհրաժեշտությունը: Եվ 
քանի որ ղեկավարման նոր մեթոդների ներմուծումը ենթադրում է 
առաջնորդական հատկանիշների ցուցաբերում և համարձակություն, 
այդ ընթացքում մեծ տարածում են գտնում հասարակության 
լայն զանգվածներին ուղղված կոչերն ու հորդորները 
հայտարարությունների կամ ուղերձների միջոցով, որոնք անուղղակի 
ակնարկ են պարունակում միջոցներ ձեռնարկելու ղեկավարման այլ 
մեթոդների մշակման և դրանց անցման վերաբերյալ, ինչպես նաև 
հստակ կերպով խրախուսում են համարձակություն ցուցաբերել 
նորարարությունների կիրառման հարցերում2:

ինչպես արդեն վերը նշվեց, այս գործընթացին են հանգեցնում 
նաև զինված ուժերում տեղի ունեցող ցավալի և աղմկահարույց 
դեպքերը, որոնց հիմնական պատճառ են դիտարկվում 
զինվորական կոլեկտիվներում փոխհարաբերությունների և 
ղեկավարման համակարգի թերացումները: Այս մոտեցումները 

2 ՀՀ պաշտպանության նախարար Ս. Օհանյանը, իր ելույթներում և ուղերձներում 
անդրադառնալով բանակում անձնակազմի կառավարման խնդիրներին, նշում է, որ մեծապես 
կարևորում է ենթակաների շրջանում համարձակությունը: Ուշագրավ է, որ «համարձակությունը» 
կոնկրետ այս դեպքում առավելապես վերաբերում է առօրյա ծառայության ընթացքում ենթակայի 
և վերադասի միջև փոխհարաբերություններում ենթակայի կողմից իր կարծիքն արտահայտելուն, 
որը, ի հակադրություն ընդունված կարծրատիպերին, նպաստում է մարտական իրադրությունում 
զինծառայողի համարձակ վարքագծի կերտմանը և զարգացմանը, ինչպես նաև մարտական 
առաջադրանքի կատարման կարևոր նախապայմաններից է:



ՂԵԿԱվԱՐՄԱՆ  ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐի վԵՐԱՆԱյՄԱՆ Եվ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱյԵՑԱԿԱՐԳի 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐի ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ա. Ռ. Ավետիսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

1

12

աստիճանաբար բերում են զինված ուժերում առաջնորդության 
գաղափարի զարգացման նպատակով կառավարման այլ ճյուղերում 
արդյունավետ կիրառվող մեթոդների և ձևերի փոխառնման 
գաղափարին: Այդ գործընթացը մեծամասամբ համընկնում է 
պաշտպանական բարեփոխումների տրամաբանությանը, քանի որ 
անձի` որպես առաջնորդ-ղեկավարի հատկանիշների զարգացումը 
ուղղակիորեն նպաստում է կառավարման ընդհանուր համակարգի 
բարելավմանը և դրանով իսկ հանգեցնում է ողջ համակարգի 
արդյունավետության բարձրացմանը թե´ խնդիրների արագ և 
որակով իրագործման, թե´ ռեսուրսների խնայման և թե´ այլ 
ընդհանուր հարցերի տեսանկյունից: 

ՀՀ ՊՆ-ում անցկացված ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ նմանօրինակ ուսումնական դասընթացի 
ներդրումը, որը պետք է նախատեսված լինի պարտադիր 
զինծառայողներից մինչև բարձրագույն հրամանատարական 
օղակի համար, կարող է արդյունավետ լինել ՀՀ զինված ուժերի 
ողջ անձնակազմի համար: Սակայն մտավախություն է հայտնվել, 
որ «առաջնորդության» գաղափարի այսօրինակ մեկնաբանումը 
խորթ է մեր մտածողությանը: Այն առավելապես արևմտյան 
համակարգին բնորոշ ու մեր պարագայում ոչ կենսունակ երևույթ է:  
Բացի այդ, այս նախաձեռնությունը թերահավատորեն է ընդունվում 
զինծառայողների մի ստվար խմբի կողմից: Այն, չգիտես ինչու, 
դիտվում է որպես բանակի ամրությունը խարխլող հայեցակարգ: 
Այս ծայրահեղական մոտեցումները թերևս չիմացության կամ 
տեղեկացվածության պակասի արդյունք են, քանի որ թյուր 
կարծիքներ են ձևավորվում, թե զինված ուժերում առաջնորդության 
հայեցակարգի ներդնումը հրամանատարի հաստիքին կից 
«առաջնորդի»  հաստիքների ստեղծման նպատակ է հետապնդում, 
ինչի արդյունքում կոպտորեն խախտվում է ՀՀ ԶՈՒ ներքին 
ծառայության կանոնագրքում ամրագրված միանձնյա ղեկավարման 
սկզբունքը:

Այսօրինակ կարծիքները հերքելու նպատակով կարճ 
համեմատական հետազոտություն ենք կատարել: 

ԱՄՆ-ում զինված ուժերի կառավարման հիմքում 
պաշտոնապես դրված է “FM 6-22 Army Leadership” (այսուհետ` 
«Առաջնորդությունը բանակում») ձեռնարկը: Այս փաստաթղթի 
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հիմնադրույթներն էլ կազմում են ԱՄՆ զինված ուժերի 
հրամանատարական բոլոր օղակներում դասավանդվող 
«Առաջնորդություն» տեսագործնական դասընթացի հիմքը: 
Ընդ որում, ձեռնարկը ևս ունի ուսումնական դասընթացի 
կառուցվածք և բովանդակություն, որպեսզի հարկ եղած դեպքում 
առանց ձևափոխումների դասավանդվի ռազմաուսումնական 
հաստատություններում: Ուստի համեմատություններ են 
անցկացվել «Առաջնորդությունը բանակում» ձեռնարկի` որպես 
առաջնորդության գաղափարի վերաբերյալ ԱՄՆ-ում պաշտոնական 
ու քիչ թե շատ համապարփակ փաստաթղթի և ՀՀ ԶՈՒ 
գործունեությունը կանոնակարգող ղեկավար փաստաթղթերի 
ու մեթոդական գրականության միջև: Արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ ԱՄՆ-ում կիրառվող գաղափարները և սկզբունքները 
ոչ միայն խորթ չեն մեր համակարգին, այլև ավելին` հիմնականում 
համընկնում են մեր ԶՈՒ ղեկավարման ոլորտում գործող 
փաստաթղթերի դրույթներին: Պարզապես այդ գաղափարները, 
դրույթները կամ սկզբունքները մեր փաստաթղթերում շարադրված 
են չհամակարգված ձևով` տարբեր փաստաթղթերի տարբեր 
բաժիններում, ինչը բխում է ներկայացվող օրինակներից. 

Ա. «Հրամանատարի տեղեկատու» ուսումնական ձեռնարկի 
(հաստատված ՀՀ պաշտպանության նախարարի 04.07.1997 թ. թիվ 
309 հրամանով) «Ընդհանուր դրույթներ և հանձնարարականներ» 
գլխում բովանդակության առանցքը կազմում են «Գիտենալ» 
և «Կարողանալ» եզրույթները, որոնց բացատրությունները 
գրեթե ամբողջությամբ համընկնում են ԱՄՆ զինված ուժերի 
ղեկավարմանը վերաբերող և դիտարկվող փաստաթղթում 
հիշատակվող «Լինել», «իմանալ», «Կատարել» եզրույթների 
նկարագրությանը3:

Բ. «Մոտոհրաձգային զորքերի սերժանտի դասագրքի» 
(հաստատված ՀՀ պաշտպանության նախարարի 
տեղակալի 25.07.1996 թ. թիվ 307 հրամանով) առաջին 
գլուխը մանրամասնորեն անդրադառնում է սերժանտների 
կողմից իրականացվող ղեկավարման մեթոդներին, ձևերին 
և ուղղություններին, որտեղ «առաջնորդություն» բառի 
բացակայությունն է միայն, որ կարող է ՀՀ և ԱՄՆ զինված ուժերում 

3 BE, KNOW, DO: Leadership The Army Way, Jossey-Bass, 2004.
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այս հարցերի կարգավորման տարբերակման պատրանք ստեղծել:
Գ. «Մարտական կանոնադրություն. Մաս 3» (հաստատված 

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 12.08.1996 թ. թիվ 341 
հրամանով) առաջին գլխի և մասնավորապես դրա երկրորդ 
կետի բովանդակությունը վերաբերում է ստորաբաժանումների 
ղեկավարմանը, որտեղ հստակ շարադրված են կրտսեր հրամկազմի 
պարտականությունները և գործունեության ուղղությունները 
անձնակազմի արդյունավետ ղեկավարման վերաբերյալ և 
փաստացի հանդիսանում են առաջնորդի հատկանիշների 
զարգացման դրույթներ:

Դ. Գրեթե նույնը, ավելի բարձր հրամանատարական օղակի 
համար, սահմանված է նաև «Մարտական կանոնադրություն. Մաս 
2» առաջին գլխի երրորդ կետում:

 վերը նշվածից բխում է, որ «Զինված ուժերում 
առաջնորդության» հայեցակարգի ներդրումը գործնականում 
բազմաթիվ նախադրյալներ ունի, սակայն պետք է ընդունել, 
որ կան բավականին լուրջ խոչընդոտներ: Առաջնորդության 
գաղափարի ճիշտ ընկալման և գործադրման հնարավորությունը 
մտավախություն է առաջացնում անգամ լավ համակարգված և 
տեղայնացված գիտական և տեսական մոտեցումների դեպքում, 
քանի որ կան մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, որոնք 
հնարավոր է խոչընդոտեն գաղափարի կենսագործումը4: 

Այդ թերահավատությունն առաջին հերթին պայմանավորված 
է պարտադիր զինվորական ծառայության առկայությամբ, քանի որ 
ուսումնասիրվող միջազգային փորձը հիմնականում վերաբերում է 
բացառապես պայմանագրային զինծառայողներ ունեցող երկրների 
պրակտիկային և փաստացի հենց պայմանագրային և պրոֆեսիոնալ 
զինվորական ծառայության հիմքի վրա ստեղծված հայեցակարգ 
է: իսկ պարտադիր և կամավոր հիմքերով համալրվող զինված 
ուժերի տարբերությունները ղեկավարման, ծառայության բնույթի 
ընկալման, կարգապահության և այլ պատճառներով ավելի քան 
ակնառու են:

Ընդ որում, այս աշխատության հեղինակային խմբի 

4 Նման օրինակներ կան: Օրինակ` պաշտպանության նախարարի «Հրամանատարը` զինվորի 
ավագ ընկեր» ուղերձը սկզբնական շրջանում անձնակազմի մի մասի մոտ անդրկուլիսային 
քննարկումների և տարակուսանքի թեմա դարձավ, ընդ որում` հիմնականում բացասական 
շեշտադրմամբ: 
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քննարկումներից մեկի ընթացքում բանավեճ ծավալվեց 
«առաջնորդության» հայեցակարգը դրակա՞ն, թե՞ բացասական 
օրինակների հիման վրա մատուցելու դիլեմայի վերաբերյալ: 
Խնդիրը հստակեցնելու միտումով փոքր գիտափորձ  կատարվեց 
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների շրջանում` 
երևույթների բացասական և դրական կողմերի ազդեցիկության 
մակարդակը պարզելու նպատակով: Գիտափորձը ցույց տվեց, որ 
բացասական օրինակներն ավելի ուժեղ ազդեցություն են ունենում 
և առավել հետաքրքրական են համարվում: Բայց, անշուշտ, 
բացասական օրինակների մեջբերումը ինքնանպատակ չէ, այդ իսկ 
պատճառով դրանք հիմնականում ներկայացվում են այս գլխում, 
ինչը հնարավորություն է տալիս վեր հանել առկա խնդիրները: 
իսկ բուն «առաջնորդության» և «առաջնորդի» հայեցակարգերը 
առավելապես ներկայացվում են դրական օրինակներով:

1.3 Առաջնորդության հայեցակարգի ներդրումը 
խոչընդոտող պատճառները զինված ուժերում

Կառավարման և առաջնորդության հիմնահարցերն 
ուսումնասիրելիս հաճախ խնդիրներ են ծագում արժեհամակարգերի 
և աշխարհընկալման տարբերության պատճառով: իրոք, 
էթնոմշակութային առանձնահատկություններով պայմանավորված 
աշխարհայացացքն ու աշխարհընկալումը լուրջ ազդեցություն 
են գործում արժեհամակարգի վրա: Այդ խնդիրները մասամբ 
պայմանավորված են նաև «արևմտյան» և «արևելյան» մշակութային 
ընկալումների տարբերակմամբ:  Թեև այս ենթաբաժանումը 
փիլիսոփայության մեջ համարվում է վիճարկելի, սակայն փաստ է, 
որ այս ուսումնասիրության մեջ այն ակտուալ նշանակություն ունի, 
քանի որ առաջնորդության հայեցակարգի ուսումնասիրության 
նոր մոտեցումներում «կարմիր թելով» անցնում է հենց արևմտյան 
արժեհամակարգը` որպես հայեցակարգի գործարկման համար 
առավել ընդունելի փորձադաշտ: Այդ տեսանկյունից ՀՀ զինված 
ուժերում առաջնորդության ներդրման և այն խոչընդոտող 
պայմանների ուսումնասիրման ժամանակ պետք է հատուկ 
ուշադրություն հատկացվի այս հարցին: 

Ըստ պրոֆ. Հ. Շաքարյանի` «Հայերի առօրեական 
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մտածելակերպը կազմավորվել է դարեր շարունակ 
պետականության բացակայության պայմաններում, երբ 
սովորական մահկանացուն ինքնապաշտպանական բնազդով 
մղվել է ապավեն փնտրելու սեփական օջախի, ընկերոջ ու 
հարևանի մոտ, ինչի արդյունքում ձևավորվել է ընտանիքի, 
ընկերոջ ու հարևանի, այլ կերպ ասած յուրայինի կուռքն ու 
տեղական կլանային կենսափորձի պաշտամունքը: Բնականաբար, 
հայկական կլանային աշխարհընկալումը հեռու է խավային 
մակաշերտեր ենթադրող պետական մտածելակերպ լինելուց: Այն 
պատմաբարոյահոգեբանական երևույթից վերածվել է սոցիալ-
տնտեսական և իրավաքաղաքական գործոնի, իսկ նման նեղլիկ 
աշխարհընկալումով և առավելապես յուրայինների շահերով 
առաջնորդվելու պայմաններում պետականության կառուցումը 
ձախողման է դատապարտված»5: Պրոֆեսորը նաև փաստում է. 
«Աշխարհագրորեն գտնվելով արևելքում և շրջապատված լինելով 
արևելյան էթնոմշակույթի արժեքներով, հայերը միաժամանակ 
մշտապես համակված են եղել արևմտյան հոգևոր արժեքներով, ինչն 
էլ յուրօրինակ մտածողության ձևավորման պատճառ է դարձել, որը 
արևելքին բնորոշ կոլեկտիվիզմի ու արևմտյան արժեհամակարգի 
անհատապաշտության (ինդիվիդուալիզմի) տարրերի մուտացիա 
է, որտեղ «ես»-ը ընկալվում ու ասոցացվում է յուրայինների նեղ 
շրջանակով, հիմք հանդիսանալով պետականության ու պետական 
կառավարման համար վտանգավոր կլանային էթնոմշակույթի 
ձևավորման համար»6: 

Զինված ուժերում այս բացասական երևույթը լայն 
կիրառում ստանալու իրական հնարավորություն ունի, քանի որ 
բարդ, վտանգավոր և խարդավանքներով լի աշխատանքային 
պայմաններում հրամանատարը անպայման ցանկանում է իրեն 
շրջապատել հավատարիմ ու հարազատ անձանցով, անգամ եթե 
նրանք չեն համապատասխանում այդ պաշտոնների որակավորման 
պահանջներին: Այստեղ պաշտոնին «համապատասխանելու»  
որակավորման կարևորագույն պահանջը հրամանատարի 
այսպես կոչված «կլանին» պատկանելու պայմանն է: Այսինքն` 
պաշտոններում նշանակվում են մարդիկ, ովքեր իրենց 

5 Հ. Շաքարյան, Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005, էջ 39- 40:
6 Տես` նույն տեղում, էջ 45-46:
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բնույթով կեղծ առաջնորդներ են կամ, որ ավելի վատ է, կեղծ 
առաջնորդների դրածո են և կոչված են ծառայելու վերջիններիս 
շահերին: Եթե մասնավոր կամ պետական կառավարման ոչ 
ուժային ոլորտներում այդօրինակ նշանակումները անձնակազմի 
անդամների փոխհարաբերություններում լուրջ հետևանքներ 
չեն առաջացնում, քանի որ ղեկավարի և ղեկավարվողի միջև 
բացակայում են կուռ և անընդհատ փոխհարաբերությունները, ապա 
ուժային կառույցներում և հատկապես զինվորական ծառայության 
ընթացքում հանգեցնում են ղեկավարման լրջագույն խնդիրների` 
կանոնակարգված փոխհարաբերությունների, խիստ հիերարխիայի 
(աստիճանակարգության) և ղեկավարման անհամեմատ կոշտ 
մեթոդների պատճառով:

Սակայն շատ կարևոր է, որ «կլանային» մտածողությունը 
չմիահյուսվի սեփական «թիմով» հանդես գալու կամ «թիմային 
կառավարման» պրակտիկային, որը աշխարհում լայն կիրառում 
ունեցող քաղաքակիրթ մոտեցում է: Այստեղ տարբերությունը 
դրսևորվում է հենց վերը նշված մերիտոկրատիկ մոտեցման 
մեջ, որը հիմնվում է ոչ միայն հրամանատարի ազնվության 
կամ պրոֆեսիոնալիզմի վրա, այլև վերահսկողական 
գործուն մեխանիզմներով, որոնք նվազեցնում են «թիմի» 
կազմում հրամանատարին հավատարիմ, բայց պաշտոնին 
չհամապատասխանող անձանց ընդգրկվելու հնարավորությունը:      

Այսպիսով, գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ կլանային 
աշխարհընկալման ամրապնդումը արևմտյան կառավարման 
համակարգին բնորոշ առաջնորդության հայեցակարգի ներդրումը 
խոչընդոտող հիմնական պատճառներից մեկն է, որն այս կամ այն 
չափով արտացոլվում է ներկայացված բացասական օրինակներում: 

Զինված ուժերում առկա է բացասական փորձի 
ընդօրինակման ևս մեկ` բավականին լայն տարածում ունեցող 
արատավոր երևույթ: Այն ընդհանուր հասարակական 
դեգրադացման արդյունք է և իրականում կապված է մի շարք այլ` 
ավելի գլոբալ խնդիրների հետ ու բխում է դրանցից (ինչպիսիք 
են օրինակ` կոռուպցիան, մերիտոկրատիկ առաջխաղացման 
բացակայությունը, կորպորատիվ և բիզնես շահերը): Այդուհանդերձ, 
այն անմիջական ազդեցություն է ունենում նաև առաջնորդի 
կերպարի ձևավորման վրա: Այս երևույթի նկատմամբ հատկապես 
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զգայուն են երիտասարդ սպաները: Խոսքը հրամանատարական 
էթիկայի կանոնները խախտող, շարասյուներով և «օժանդակող» 
անձնակազմերով երթևեկող, պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ 
կամ զինվորական ծառայության հետ անհամատեղելի այլ  
գործունեություն ծավալող հրամանատարների`  սպայակազմի 
վրա ազդեցության մասին է: Բնականաբար, այսօրինակ անձինք 
իրենց վստահված մարդկային և տնտեսական ռեսուրսների, 
տրամադրված լծակների օգտագործմամբ կամ իրենց անմիջական 
պարտականությունների կատարման փոխարեն և ծառայության 
որակի հաշվին իրենց ջանքերն ու ուշադրությունը այլ հարցերի 
վրա սևեռելու արդյունքում կուտակում են կապիտալ և ստեղծում 
են որոշակի կապեր, որոնց միջոցով զգալիորեն բարելավում են 
իրենց սոցիալական կարգավիճակը` ի տարբերություն առավել 
բարեխիղճ հրամանատարների: Ուստի, զուտ մարդկային բնույթից 
բխող համեմատության արդյունքում երիտասարդ սպաները 
սկսում են ակամայից համակրել առաջին կատեգորիային և 
իրենց առաջնորդական կարողություններն ուղղորդում են այդ 
կատեգորիային նմանվելուն: Այս բացասական զարգացումներին 
նպաստում են անբարենպաստ սոցիալ-տնտեսական պայմանները, 
հասարակական ընդհանուր գիտակցության և մասնավորապես 
իրավագիտակցության ցածր մակարդակը: Սա առաջնորդության 
կեղծ կամ բացասական տեսակի տարածման հիմնական ու 
համակարգային ուղղվածություն ունեցող պատճառներից է: 

Բացասական վարքագծի շատ բնորոշ և տարածված 
օրինակ է, երբ հատկապես նորանշանակ հրամանատարի/պետի 
մոտ առաջ են գալիս մեծամտության տարրեր: Նա «ղեկավարի 
դիրքերից» սկսում է ուղղորդել կամ պարզապես անտեսել 
զինված ուժերում առկա նեղ մասնագիտական ուղղվածություն 
ունեցող փորձագետների կարծիքները (իրավաբաններ, 
հոգեբաններ, կապավորներ, բժիշկներ և այլն), հատկապես երբ 
այդ կարծիքները չեն բխում իր շահերից: Այսօրինակ վարքագիծը 
շատ վտանգավոր է և կարող է ի վերջո հանգեցնել դեսպոտիզմի 
(բռնակալության), որը, բացի ներքին բարոյահոգեբանական 
իրավիճակի անկումից, լավ մասնագետների արտահոսքից կամ 
անձնակազմի շրջանում ընդհանուր նիհիլիզմի ձևավորումից, կարող 
է բերել նաև զինվորական ծառայության կրման որակի կտրուկ 
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վատթարացմանը: Հատկանշական է, որ այսօրինակ վարքագիծը 
բավականին լայն տարածում ունի նաև մասնագիտական պատշաճ 
պատրաստվածություն ունեցող հրամանատարների շրջանում, քանի 
որ չգիտես թե ինչու այն համարվում է ստորաբաժանումներում 
կարգուկանոնի պահպանման երաշխիք:    

Առաջնորդման հայեցակարգի ներդրման ընթացքում 
կարող է շահարկման առիթ դառնալ նաև ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
առաջնորդների հարցը: Գաղտնիք չէ, որ զինված ուժերի 
ստորաբաժանումներում, ինչպես յուրաքանչյուր այլ սոցիալական 
միկրոխմբում, առաջ են գալիս առաջնորդի հատկանիշներով 
օժտված անձինք, ովքեր ստանձնում են ոչ ֆորմալ առաջնորդումը 
և լուրջ դերակատարում են ունենում միկրոխմբի գործունեության 
և դրա ներսում փոխհարաբերությունների ձևավորման հարցում: 
Մտավախություններ կան, որ առաջնորդման ուսուցման 
արդյունքում այդ ոչ ֆորմալ առաջնորդների դերը այսպես 
ասած «կօրինականացվի», քանի որ հասարակական տարբեր 
շրջանակներում կարծիքներ են հնչում զինված ուժերում այս տիպի 
առաջնորդների ներուժի օգտագործման անհրաժեշտության 
վերաբերյալ: Անշուշտ, ոչ ֆորմալ առաջնորդների առկայությունը 
զինված ուժերում ոչ ոք չի հերքում: Սակայն այս դեպքում խոսքը  
ոչ թե նրանց ոչ ֆորմալ կարգավիճակում ֆորմալ գործառույթների 
տրամադրման, այլ նրանց հայտնաբերման, առաջնորդի ներուժի 
ճիշտ ուղղորդման և նրանց ղեկավարման հարցում ֆորմալ 
առաջնորդների (հրամանատարների/պետերի) կարողությունների 
զարգացման մասին է: Այսինքն, եթե զորամասում կան շարքային 
կազմի զինծառայողներ, որոնք ոչ ֆորմալ առաջնորդ են 
իրենց միկրոխմբերում, ապա այս հայեցակարգի նպատակը 
պետք է լինի զորամասի ֆորմալ առաջնորդների (սպաներ, 
ենթասպաներ) պրոֆեսինալ կարողությունների զարգացումը, 
որպեսզի վերջիններս ի վիճակի լինեն նվազեցնելու այդ ոչ ֆորմալ 
առաջնորդության հետևանքները և անհրաժեշտության դեպքում 
այն ուղղորդելու փոխհարաբերությունների ճիշտ հուն: Թերևս, ոչ 
ֆորմալ առաջնորդների հայտնաբերումն ու ճիշտ կառավարումը 
կարող է նպաստել նաև լավ կադրային քաղաքականության 
վարման գործընթացին, քանի որ ոչ ֆորմալ առաջնորդներին 
հայտնաբերելուց  և համապատասխան մասնագիտական 
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պատրաստությունից հետո հնարավոր կլինի նշանակել կրտսեր 
հրամանատարական պաշտոններում և այդպիսով արդեն 
օրինական ճանապարհով օգտագործել նրանց առաջնորդական 
ներուժը:          

Բացի վերը նշվածից` զինված ուժերում առաջնորդման 
և առաջնորդի ճիշտ կերպարի վերաբերյալ ուսուցողական 
նյութերի մատուցման ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ 
ուշադրություն դարձնել օրինակների ներկայացման այնպիսի 
մեթոդիկայի կիրառմանը, որի դեպքում կբացառվեն իրավիճակի 
թյուրըմբնռնումը կամ երկակի մեկնաբանումը: Օրինակը կարելի 
է ձևակերպել հարցումների ձևով: Ասենք` ինչպե՞ս կմեկնաբանեք 
նորանշանակ գեներալի պահվածքը, որը կոպիտ տոնով արգելում է 
հավաքարարին մուտք գործել վերելակ, քանի որ այնտեղ «գեներալ» 
կա, կամ ինչպե՞ս եք վերաբերվում գեներալին, ով անպարկեշտորեն 
հայհոյում է սպային` մութ միջանցքում իրեն չճանաչելու և պատշաճ 
կերպով պատվի չառնելու համար: Կամ՝ ընդունո՞ւմ եք արդյոք այն 
հրամանատարին, ով ճաշի ընդմիջման ժամին հանձնարարություն է 
տալիս սպային՝ նշելով, որ մինչ նա դա կկատարի, ինքը կհասցնի 
ճաշել: Եվ հակառակը, ինչպե՞ս կվերաբերվեք նախարարին, ով 
ամեն օր ընդհանուր ճաշարան է հաճախում, կամ բարձրաստիճան 
պաշտոնյային, ով աշխատանքի է գալիս հանրային տրանսպորտով: 
Պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին` դրական օրինակները, 
որոնք արևմտյան արժեհամակարգում նորմալ երևույթներ են և 
առաջնորդի հատկանիշների դրսևորում չեն դիտվում, կարող են 
միանշանակ չընկալվել և անգամ տարակուսանք առաջացնել մեզ 
բնորոշ մտածողության և հանրային կառավարման մշակույթի 
առանձնահատկությունների պայմաններում: Այդ դեպքում դրանք 
կարող են մեկնաբանվել որպես «թուլության» կամ սեփական անձի 
թերարժևորման դրսևորում, որոնք հանգեցնում են ենթակաների 
կողմից հարգանքի կորստին7:

7     Այստեղ կարելի է հիշել ՀՀ ֆինանսների նախարար վ. Գաբրիելյանի շուրջ բարձրացած աղմուկը, 
երբ վերջինիս, իր ընտանիքի կենցաղային գնումները շուկայի մերձակայքում անձամբ կատարելիս, 
պատահաբար ֆիքսել էր լրագրողի ֆոտոխցիկը: Սա հասարակական լայն քննարկման առարկա 
դարձավ: Շատերը այս դեպքը համարում էին նման մակարդակի բարձրաստիճան հայ պաշտոնյային 
ոչ բնորոշ, բայց դրական վարքագիծ: Եղան կարծիքներ, որ դա պարզապես լավ կազմակերպված PR 
գործողություն էր` նախարարի դրական կերպարն ընդգծելու համար և այլն: Սակայն այստեղ կարևոր է 
այն հանգամանքը, որ այսօրինակ պահվածքը, որն արևմտյան արժեհամակարգում նորմալ երևույթ է, 
մեզ մոտ հասարակական բուռն քննարկումների առարկա դարձավ:
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ինչպես տեսնում ենք, կաղապարային մտածողության, 
էթնոմշակութային աշխարհայացքի և մի շարք այլ օբյեկտիվ ու 
սուբյեկտիվ պատճառներով այս դասընթացի մեխանիկական 
ներդրումը դեռևս չի երաշխավորում առաջնորդի և առաջնորդման 
ճիշտ ընկալումն ու ղեկավարման ոլորտի բարեփոխումը: Ուստի, 
այս ձեռնարկի հեղինակները ձեռնպահ են մնացել արևմտյան 
երկրներում, մասնավորապես` ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում 
օգտագործվող «զինվորական առաջնորդման» հայեցակարգի 
պատճենումից: Փոխարենը ձեռնարկում փորձ է արվում վեր հանելու 
մեր հասարակությունում առկա կնճռոտ խնդիրները և դրանց 
ազդեցությունը զինված ուժերի վրա, ռազմական սոցիոլոգիայի 
տեսանկյունից պարզելու զինվորական կոլեկտիվներում առկա 
հարաբերությունների առանձնահատկությունները, ինչպես 
նաև բացատրելու առաջնորդման և ղեկավարման տարբեր 
դիրքորոշումներ, մոտեցումներ ու սկզբունքներ, որոնք լայնորեն 
կիրառվում են հանրային կառավարման այլ ճյուղերում, մասնավոր 
բիզնեսի և հատկապես ձեռնարկությունների կառավարման 
ոլորտներում, և քննարկել դրանց կիրառելիությունը զինված ուժերի 
ղեկավարման հարցերում:       
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ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

2.1 Ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների 
մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը

Զինված ուժերի մարտունակությունն ու նրանց առաջ դրված 
խնդիրների կատարման արդյունավետությունը առաջին հերթին 
կախված է բանակի մարդկային ներուժից` զինծառայողներից, 
որոնք բանակի հիմնական կորիզն են: իհարկե, շարունակաբար 
տեղի ունեցող գիտատեխնիկական առաջընթացը վերափոխում 
է զինված ուժերի տեխնիկական ներուժն ու հագեցվածությունը` 
բարձրացնելով ռազմական տեխնիկայի և դրա կառավարման 
թվային տեխնոլոգիաների գործառնական մակարդակն ու 
բարդության աստիճանը: Սակայն զինված ուժերի, այդ թվում` 
տեխնիկական միջոցների կառավարման և գործադրման հիմնական 
սուբյեկտը մնում է զինծառայողը` իր անձնային կարողություններով 
և առանձնահատկություններով, ֆիզիկական և մտավոր 
ներուժով, սոցիալ-հոգեբանական նկարագրով և սոցիալական 
հարաբերությունների ամբողջությամբ:

Զինծառայողների նշված և բազմաթիվ այլ կարևոր 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը ռազմական սոցիոլոգիայի 
համակարգում ունի մոտ մեկ դարի պատմություն, սակայն նրա 
արմատները տանում են դեպի վաղ անցյալը` ռազմական արվեստի, 
ռազմավարության և մարտավարության, բանակի ձևավորման 
հիմնական սկզբունքների և բանակում զինծառայողների միջև 
հարաբերությունները կարգավորող նորմերի մշակման և 
ապահովման վաղ ժամանակահաշրջանը: Այնուամենայնիվ, բուն 
ռազմասոցիոլոգիական հիմնախնդիրների առաջադրումն ու 
լուծումը` սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանության 
և մեթոդիկայի միջոցով, առաջ եկան սոցիոլոգիայի` որպես 
գիտության առաջացման հետ մեկտեղ` 19-20-րդ դարերի 
սահմանագծին:

Ռազմական սոցիոլոգիայի բնագավառում ժամանակակից 
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ուսումնասիրությունները իրենց ծավալով դեռևս զիջում 
են սոցիալական գիտությունների համակարգի այլ 
ուսումնասիրություններին, քանի որ բանակը` որպես սոցիալական 
ինստիտուտ, իր կառուցվածքային առանձնահատկություններով 
և գործառույթներով հարաբերականորեն փակ կառույց է, որի 
ուսումնասիրումն այս իմաստով խնդրահարույց է և օբյեկտիվորեն 
սահմանափակ: Մյուս կողմից, զինված ուժերում և դրանց 
վերաբերյալ ցանկացած սոցիոլոգիական հետազոտություն պետք է 
ծառայի բանակի մարտունակության աճին և հասարակության մեջ 
այդ ինստիտուտի վարկանիշի բարձրացմանը:

Ժամանակակից ռազմասոցիոլոգիական 
ուսումնասիրությունները կենտրոնանում են հիմնականում երկու 
օբյեկտի` բանակի` որպես սոցիալական առանձնահատուկ 
ինստիտուտի և զինվորական կոլեկտիվի` որպես սոցիալական 
խմբի վրա8: Համապատասխանաբար, բանակի սոցիալական 
դերի և կարգավիճակի ուսումնասիրությունները ենթադրում 
են դրա պատմական զարգացման փուլերի բացահայտումն 
ու համեմատական վերլուծությունը, բանակի կողմից 
իրականացվող սոցիալական գործառույթների փոխակերպման 
սոցիալական մեխանիզմների վերհանումը, հասարակության 
մեջ և զինծառայողների շրջանում բանակի վարկանիշի 
ուսումնասիրությունը, հասարակության մեջ զինծառայության մասին 
պատկերացումների բացահայտումը, պետության հասարակական-
քաղաքական կյանքում զինվորականների մասնակցության 
ձևաչափի և մեխանիզմների վերլուծությունը և այլն:

Ռազմական սոցիոլոգիայի բնագավառում առանձնացվում են 
հետազոտությունների մի քանի ուղղություններ, այդ թվում` 
•	 Ռազմական կազմակերպությունների միջմշակութային 

ուսումնասիրություններ, որոնց հիմքում ընկած է 
համեմատության մեթոդը. համեմատվում են տարբեր 
պետությունների զինված ուժերի կառուցվածքը, 
համալրման սկզբունքները, զինծառայողների սոցիալական 
կազմը, էթնոմշակութային առանձնահատկությունները, 
հաղորդակցման առանձնահատկությունները բանակում, 

8  Տե՛ս, օրինակ, Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005:
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բանակի վարկանիշային առանձնահատկությունները տարբեր 
հասարակություններում:

•	 Ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են ռազմական 
վերնախավի դերին քաղաքական կյանքում, նրա 
մասնակցությանը քաղաքական իրադարձություններում 
և ազդեցությանը քաղաքական կյանքի վրա: 
Ուսումնասիրվում են քաղաքական և ռազմական գործիչների 
փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև ռազմական 
վերնախավի քաղաքական մասնակցության տարբեր 
տեսանկյուններ` սկսած ռազմական գործիչների քաղաքական 
ակտիվ մասնակցությունից մինչև նրանց օտարումը 
քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացներից, 
քաղաքական և ռազմական բնագավառների խիստ 
առանձնացումը:

•	 Ուսումնասիրություններ, որոնց կիզակետում հայտնվում 
է ռազմական կառույցներում ընդգրկված անձանց` 
հասարակության այլ անդամների հետ հարաբերակցվելու 
կարողությունը: Այս տեսանկյունից հաճախ քննարկվում 
է կոնֆլիկտային վարքը, որը կարող է դրսևորվել 
զինծառայողների կողմից սոցիալական տարբեր 
հարաբերություններում և պայմանավորված է զինծառայության 
ընթացքում ձեռք բերված կոնֆլիկտային վարքի և 
մտածողության կաղապարներով:

•	 Բանակի` որպես սոցիալական ինստիտուտի զարգացման 
և փոխակերպման գործընթացի ուսումնասիրություններ, 
որոնք վերաբերում են բանակի կողմից սոցիալական 
այնպիսի գործառույթների իրականացմանը, ինչպիսիք են 
առողջապահության, դաստիարակության և կրթության 
գործառույթները, ինչպես նաև բանակի գործունեության 
ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա: Մասնավորապես, 
ժամանակակից բանակների փոխակերպումն ու զարգացումը 
դրանք ավելի ընդգրկված են դարձնում հասարակական 
կյանքում և, համապատասխանաբար, հասարակության 
հիմնախնդիրները հոգալու գործում. բանակն ավելի  է 
ընդգրկվում կրթության ապահովման, առողջապահության 
հիմնախնդիրների լուծման, որոշ պետություններում` 
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նաև շրջակա միջավայրի պահպանության գործում` 
շնորհիվ զինծառայողների շրջանում համապատասխան 
մտածելակերպի և կազմակերպական վարքի դաստիարակման 
և խթանման,  օգտագործելով բանակի հավաքական ներուժը 
խաղաղ պայմաններում9:

Զինվորական կոլեկտիվի ռազմասոցիոլոգիական 
ուսումնասիրությունները կենտրոնանում են նրա անդամների 
միջև փոխհարաբերությունների և հաղորդակցական 
առանձնահատկությունների վրա10, շեշտադրում առաջնորդության 
իրականացման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեխանիզմները, ներխմբային 
գործընթացների դինամիկան, կոնֆլիկտային և համագործակցային 
վարքը զինծառայողների միջև և այլ կարևոր հարցեր:

Մասնավորապես, ժամանակակից ռազմասոցիոլոգիական 
ուսումնասիրություններում առանձնացվում են զինվորական 
կոլեկտիվում առաջնորդության իրականացման երկու 
տարբերակ` «փափուկ» և «կոշտ», որոնք բխում են ռազմական 
սոցիալականացման` զինվորական կոլեկտիվում անձանց 
հարմարման երկու համապատասխան ձևերից: Զինծառայությանը 
հարմարման կոշտ տարբերակի դեպքում զինծառայողին 
առավելագույնս մեկուսացնում են իր նախկին սոցիալական 
կապերից և հարաբերություններից, ենթարկում խիստ 
կարգուկանոնի և կանոնադրական նորմերի, կառավարում 
նրա վարքը` համապատասխանեցնելով մարտական 
իրադրության պահանջներին: Առաջնորդության կոշտ ձևերը 
բխեցվում են պատերազմական իրադրության պահանջներից: 
Դաստիարակության նման մեթոդի նպատակն է զինծառայողի 
մեջ զարգացնել ագրեսիվ առաջնորդի հատկություններ, ով 
մարտական իրավիճակում, սթրեսի և տարաբնույթ սպառնալիքների 
պայմաններում ունենա ինքնատիրապետման և զինվորական 
կոլեկտիվի մյուս անդամների հանդեպ ազդեցության կիրառական 
հմտություններ:

9  Տե՛ս, օրինակ, McNall, S. “A Comment on Research in the Field of Military Sociology”. The Pacific 
Sociological Review, Vol. 16, N. 2, Military Sociology, Apr. 1973, pp. 140-141.
10  Altermatt, B. “Der Umgang der Schweizer Armee mit der Mehrsprächigkeit: Proportionalität und Ter-
ritorialität. Ein Historisches Überblick mit Standortbestimmung”. Eidgenössische Militärbibliothek (EMB) und 
historischer Dienst, Bern, Oktober 2004.
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վերոնշյալ մեթոդաբանությունն ունի բարձր «մարդկային 
կորուստների գին». մասնավորապես՝ դրա հետևանքով որոշ 
զինծառայողների մոտ կարող են առաջ գալ տարբեր տեսակի 
նյարդային հիվանդություններ և հոգեկան խանգարումներ: 

Բանակում հարմարման և, համապատասխանաբար, 
առաջնորդության «փափուկ» տարբերակի դեպքում ապահովվում 
են զինծառայողի կապն ու ակտիվ շփումները հասարակության` 
իր սոցիալական միջավայրի շրջանակներում գտնվող մարդկանց 
հետ, ինչը թույլ է տալիս անձին` իր զինծառայության ընթացքում 
ելնելու հասարակության մյուս անդամների պաշտպանության 
խնդրի առաջնայնությունից: Առաջնորդության «փափուկ» 
միջոցները ենթադրում են ճկուն մտածողություն և վերլուծական 
ունակություններ, սակայն նվազեցնում են արձակվող հրամաններին 
ենթարկվելու միանշանակությունը: Սոցիալականացման 
«փափուկ» ձևերի դեպքում հաջողվում է խուսափել նաև վերոնշյալ 
բարձր «մարդկային կորուստների գնից»: Տարբեր բանակների 
պայմաններում սոցիալականացման և առաջնորդության այս ձևերը 
փորձում են միմյանց հետ զուգակցել տարբեր չափաբաժիններով11:

Ռազմական սոցիոլոգիայի շրջանակներում ուսումնասիրվող 
հիմնախնդիրներից է զինվորականների սոցիալական նկարագիրը` 
նրանց սեռը, տարիքը, կրթությունը, էթնիկ պատկանելությունը, 
բնակավայրը, լեզուն, տնտեսական վիճակը: Այս հատկությունների 
ընդհանրացումը թույլ է տալիս ոչ միայն պատկերացում կազմել 
բանակում զինծառայողների տիպերի և նրանց ընդհանրությունների 
ու տարբերությունների մասին, որոնց հիմքով զինվորական 
կոլեկտիվում հաճախ ձևավորվում են տարբեր ոչ ֆորմալ 
ենթախմբեր, այլև կանխատեսելի ու նաև կառավարելի դարձնել 
այդ ենթախմբերի միջև հարաբերություններն ու հնարավոր 
կոնֆլիկտները:  

Բանակի սոցիալական կազմի փոխակերպման և, 
համապատասխանաբար, զինված ուժերի էվոլյուցիայի 
մասին հետազոտությունների օրինակ կարող են հանդիսանալ 
համապատասխան ուսումնասիրությունները համալրման խառը 
տիպի բանակներում, որոնց անձնակազմը բաղկացած է ոչ 

11 Այդ մասին տե՛ս, օրինակ,  Наумова Н. Ф.,  Сычева В. С. Общественное мнение о социальных 
проблемах армии России. Социологические исследования, 1993, № 12, С. 81. 



ԶիՆվՈՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ Եվ ԶիՆվՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏիվի ԿԱՌԱվԱՐՄԱՆ 
ՀիՄՆԱԽՆԴիՐՆԵՐԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՍՈՑիՈԼՈԳիԱյի ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ա. վ. Աթանեսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

2

29

միայն զորակոչվող, այլ նաև պայմանագրային կարգով ծառայող 
զինվորականներից` տարբեր տարիքի, արական և իգական սեռի, 
իսկ բազմազգ պետություններում` նաև տարբեր էթնիկ խմբերի 
ներկայացուցիչներից: 

Օրինակ` հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես է տեղի ունեցել 
զինծառայողների սոցիալական կազմի փոփոխությունը ԱՄՆ 
զինված ուժերում: Մասնավորապես, 20-րդ դարի կեսերից սկսած՝ 
ԱՄՆ զինված ուժերում սկսեց աճել կանանց թիվը, որոնց համար 
կառավարությունը ստեղծում էր հատուկ պայմաններ և սոցիալական 
երաշխիքներ, այդ թվում` տղամարդկանց հետ համատեղ 
ծառայության դեպքում վերջիններիս կողմից զինծառայող կանանց 
հանդեպ բռնությունների բացառման ուղղությամբ, մասնավորապես` 
հրամկազմում կանանց թվի աճի և վերահսկողության մարմինների 
ստեղծման, զինվորական դատարանի գործադրման միջոցով: 
Բացի այդ, ինչպես նշում են հեղինակները, ԱՄՆ բանակը մնում 
է պետության միակ կառույցը, որտեղ առկա է պաշտոնական 
խտրականություն կանանց հանդեպ. վերջիններիս թույլատրվում է 
ծառայել բանակի բոլոր ստորաբաժանումներում` բացառությամբ 
նրանց, որոնք անմիջապես ընդգրկված են մարտի դաշտում 
իրականացվող ռազմական գործողություններում12: 

Նման ուսումնասիրությունները կրում են համալիր բնույթ 
և շատ կարևոր են նաև ՀՀ զինված ուժերի արդիականացման 
գործընթացների տեսանկյունից13:

Ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրություններին առնչվող 
թեմաներից է ռազմական և քաղաքացիական բնագավառների միջև 
տեղի ունեցող հարաբերությունների ամբողջությունը, այդ թվում` 
բանակի քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմների 
մշակումը, բանակ-քաղաքացիական ինստիտուտներ 
համագործակցությունը և մի շարք այլ հարցեր, որոնք մշակվել էն 
ինչպես արևմտյան, այնպես էլ հայաստանյան մասնագետների 

12 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Kelty, R., Kleykamp, M., Segal, D. R. “The military and the Transition 
to Adulthood”. The Future of Children, Vol. 20, N. 1, Transition to Adulthood, Spring, 2010, pp. 181-207:
13 Տե՛ս, օրինակ, Պաշտպանական բարեփոխումներ. ԶՈՒ-ի մարտական և թիկունքային 
ապահովման համակարգի կատարելագործում: «Հայկական բանակ», ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. 
ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, N 3 (65), 
2010:
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կողմից14: 
Ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների 

կարևորությունը պետք է դիտարկել պետության անվտանգության 
ապահովման ընդհանրական մեխանիզմի ստեղծման, ազգային 
անվտանգության գաղափարական և ռազմատեխնիկական 
համակարգի ներդրման և զարգացման համատեքստում15:

Ռազմական սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկաներից 
է նաև զինծառայողների մարտական ոգու սատարման 
մեխանիզմների ամբողջությունը` ելնելով զինծառայողների 
բարոյահոգեբանական վիճակից, արժեհամակարգից, նրանց 
կողմից յուրացվող վարքային մոդելներից: Զինծառայողների 
արժեհամակարգը, կենսափիլիսոփայությունը և նրանց 
կողմից ընդունվող կամ մերժվող գաղափարախոսությունը, 
զինծառայողների՝ պետության պատմության, քաղաքական 
նպատակների և խնդիրների, ռազմական ավանդույթների 
վերաբերյալ իմացությունը էական ազդեցություն ունեն նրանց 
մարտունակության, մարտական խնդիրների կատարման որակի 
վրա: Զինծառայողների վիճակի նկարագրման համար հաճախ 
օգտագործվում է «բարոյական ամրություն»  եզրույթը, որը 
շրջանառության մեջ է դրվել մոտ մեկ դար առաջ ռուս սոցիոլոգ, 
գեներալ-լեյտենանտ Ն. Ն. Գոլովինի կողմից և դարձել ռազմական 
սոցիոլոգիայի հիմնական հասկացություններից մեկը16: Ն. 
Գոլովինի կարծիքով` «բարոյական ամրության» չափը որոշվում 
է նրանով, թե ինչ հարաբերակցության մեջ են յուրաքանչյուր 
զինվորականի մոտ անհրաժեշտաբար առկա հաղթելու ձգտումը 
(դրականը) և մարտական գործողություններից խուսափելու հակումը 
(բացասականը): Ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում 
զինծառայողների «բարոյական ամրության» մակարդակը չափող 

14 Տե՛ս, օրինակ, Albright D. E. “Comparative Conceptualization of Civil-Military Relations”. World Poli-
tics, Vol. 32, No. 4 (Jul., 1980), pp. 553-576; Sarkesian S. C. “Military Professionalism and Civil-Military Re-
lations in the West”. International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol.2, 
No. 3, Civil-Military Relations (1981), pp. 283-297:
15 Այս տեսանկյունից հատկանշական է Հ. Ս. Քոթանջյանի` «Հակամարտության 
էթնոքաղաքագիտություն: Հայաստանի ռազմական քաղաքականության և ազգային անվտանգության 
հիմումնքները» աշխատությունը (Ե., ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. ազգային ռազմավարական 
հետազոտությունների ինստիտուտ, 2010):
16 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս  Митюков Н. В. “Моральная упругость войск”. Социологические 
исследования, 2003,  № 6, с. 70-72. 
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սոցիոլոգիական մեթոդներից են՝
•	 Ռազմական հոսպիտալներում հիվանդների թվաքանակի 

մշտազննումը (որոնց շարքերում սիմուլյացիայի ցուցանիշների 
աճը համապատասխանաբար բնութագրում է «բարոյական 
ամրության» անկումը):  

•	 Դասալքության թվաքանակի հաշվառումը, որի աճը 
նշանակում է «բարոյական ամրության» անկում 
և, ընդհակառակը` թշնամու կողմից գերեվարված 
զինծառայողների փախուստն ու վերադարձն իրենց բանակի 
շարքերը մատնանշում է նրանց «բարոյական ամրության» 
բարձր մակարդակը: Նման անձանց թվաքանակի աճը 
բնութագրում է ամբողջ բանակի «բարոյական ամրությունը»:

•	 Զինծառայողների նամակների բովանդակության 
ուսումնասիրությունը, որից կարելի է տեղեկություն ստանալ 
զինծառայողների լավատեսության կամ հոռետեսության, 
մարտական տրամադրվածության կամ ընկճվածության, 
վերջնական հաղթանակի նկատմամբ հավատի առկայության 
կամ հիասթափվածության մասին17:
Ռազմական սոցիոլոգների կողմից առաջարկվել է նաև 

զինծառայողների մարտական ոգու և «բարոյական ամրության» 
չափման ևս մեկ միջոց` կապված զոհերի թվի հետ: Ըստ 
ուսումնասիրությունների`զոհերի թվի այն շեմը, որից հետո 
զինծառայողները կորցնում են «բարոյական ամրությունն» ու 
այլևս ի վիճակի չեն դիմակայելու թշնամուն, կազմում է տվյալ 
զորամիավորման 25 %-ը: Այս թիվը ունի հարաբերական 
բնույթ. պատմությանը հայտնի են դեպքեր, երբ այս կամ այն 
ժողովրդի զինված ուժերի մարտական ոգին և «բարոյական 
ամրությունը» անկում են ապրել անգամ ավելի փոքրաթիվ զոհերի 
դեպքում և հակառակը` չեն ընկճվել անգամ զինծառայողների 
մեծամասնությունը կորցնելուց հետո: Այսպես, բերելով տվյալներ 
Առաջին համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ` հեղինակները 
նշում են, որ, օրինակ, իտալական բանակի համար այդ շեմը 
ընդամենը 5 %-ն էր, իսկ ռուսական ցարական բանակի կազակների 
զորամիավորումների շրջանում մարտական ոգին և «բարոյական 

17 Նույն տեղում, էջ 71:
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ամրությունը» բարձր էին անգամ զոհերի 94 %-ի դեպքում18: 
Հայոց պատմությանը նույնպես հայտնի են բազում դեպքեր, 

երբ հայ ժողովրդի և, մասնավորապես, պետության և ազգի համար 
կարևոր պատմական իրադարձությունների ժամանակ ռազմիկների 
մարտական ոգին և «բարոյական ամրությունը» աննախադեպ 
բարձր են եղել: Զինվորական առաջնորդության ներուժի մասին 
վկայող այս կարևորագույն հատկանիշները կարելի է չափել` 
օգտագործելով տեղեկատվություն տվյալ ազգի` պատերազմներին 
մասնակցելու հաճախականության, մասսայականության 
(ներգրավվածության), հերոսների քանակի, հավաքական 
զինված ուժերում այդ ազգի ներկայացուցիչների` հրամկազմում 
ընդգրկվածության, ինչպես նաև առանձին ստորաբաժանումներ 
ստեղծելու և մարտական խնդիրներ լուծելու վերաբերյալ:

Այդպիսին էր, մասնավորապես, հայ ժողովրդի 
մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմում, երբ մեր 
ազգը ցուցադրեց մարտական ոգու և «բարոյական ամրության» 
իր բարձր թռիչքը: Այսպես, 1941 թ. հունիսի 22-ից մինչև 1945 
թ. մայիս խորհրդային բանակ է զորակոչվել ավելի քան 600 
հազար հայ: Հաշվի առնելով, որ 1940 թ. դրությամբ Խորհրդային 
Հայաստանում ապրում էր մոտ 1 միլիոն 320 հազար մարդ, 
որոնցից 666.000-ը` տղամարդ, կարելի է նշել, որ  պատերազմում 
ուղղակի մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի բնակչության 
համարյա կեսը, իսկ տղամարդկանց՝ մոտ 90 տոկոսը, որոնցից 
պատերազմում զոհվել է մոտ 200 հազարը: Համեմատության 
համար նշենք, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ԱՄՆ 
զինված ուժերի կրած զոհերի թիվը մոտ 300 հազար էր19: 

«Պատերազմի տարիներին ստեղծվել է հայկական վեց 
դիվիզիա: 76-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիան, որ ծնունդ է առել 
Խորհրդային Հայաստանի հետ միաժամանակ և փառապանծ 
ուղի անցել, և որի շարքերում է կոփվել հայ զինվորական 
կադրերի մեծ մասը, պատերազմի առաջին իսկ օրերից 
համալրեց գործող բանակի միավորումների շարքերը: Դիվիզիան 
աչքի ընկավ պաշտպանական մարտերում և Ստալինգրադի 
ճակատամարտի ընթացքում ցուցաբերած սխրանքների համար 

18 Նույն տեղում:
19 http://www.iatp.am/economics/migr/demo-r11.htm#5
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ԽՍՀՄ Պաշտպանության ժողկոմի հրամանով դարձավ 51-րդ 
գվարդիական դիվիզիա:

89-րդ դիվիզիան կազմավորվեց Երևանում 1941 թ.: Այն 
ռազմաճակատ մեկնեց 1942 թ. սեպտեմբերին և Կովկասի 
նախալեռներից մարտերով հասավ  Բեռլին: 390-րդ դիվիզիան 
ստեղծվեց 1941 թ. աշնանը Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգի 
կազմում և 1942 թ. հունվարից մասնակցեց Կերչի թերակղզու 
համար մղվող մարտերին: 409-րդ դիվիզիան ստեղծվեց 
1941 թ. աշնանը և Թերեքի ափերից հասավ  Դունայ: 408-րդ 
դիվիզիան, որն ստեղծվել էր 1942 թ. գարնանը, մասնակցեց 
Կովկասի Սևծովյան ափի դաժան մարտերին: 261-րդ դիվիզիան 
կազմավորվեց 1942 թ. ամռանը Հայաստանում: Դիվիզիան 
պաշտպանում էր խորհրդային սահմանը թուրքական ներխուժման 
սպառնալիքից և համալրում էր գործող բանակը: Պատերազմի 
նախօրեին Հայաստանում ստեղծվեցին ռազմական ուսումնական 
հաստատություններ, մասնավորապես` հատուկ հրետանային 
դպրոցը և ռազմաօդային ուժերի հատուկ դպրոցը:

1941 թ. հունիսի 29-ին, Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի 
որոշմամբ, հանրապետությունում ստեղծվեցին ռազմական 
նշանակության օբյեկտների պաշտպանության և թշնամական 
դիվերսանտների դեմ պայքարի կործանիչ գումարտակներ, որոնց 
կազմում 12 հազար մարդ կար: Նրանցից 8 հազարն ուղարկվեց 
ռազմաճակատ, որոնցից 700-ը` պարաշյուտիստ դեսանտայիններ 
էին:

Հայ ռազմիկները գերմանաֆաշիստական զավթիչների 
դեմ կռվի մեջ մտան պատերազմի առաջին իսկ օրերից: 
Մասնավորապես, Բրեստի ամրոցում և նրա շրջակայքում 
պատերազմն սկսվելու պահին ծառայում էր 200 հայ մարտիկ: 
Մոտակայքում հերոսական մարտեր էր մղում այն դիվիզիան, որի 
հրամանատարն էր գեներալ-մայոր Քրիստափոր Ալավերդյանը: 
Մոսկվայի պաշտպանության մասնակիցների թվում արժե նշել 
Հարավարևմտյան ռազմաճակատի հրետանու պետ, գեներալ-
լեյտենանտ Միքայել Բարսեղյանին և 33-րդ բանակի շտաբի պետ, 
գնդապետ Ստեփան Գինոսյանին, ով հետագայում գեներալ-մայորի 
կոչում ստացավ: Լենինգրադի համար մղվող մարտերում աչքի 
ընկավ Բալթյան ռազմաճակատի նշանավոր գրոհային օդաչու, 
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Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանը: 
Սևաստոպոլի երկաթուղին թշնամուց պաշտպանում էր նաև 
«Ժելեզնյակ» զրահագնացքը, որի հրամանատարն էր Գուրգեն 
Սահակյանը: Կերչի թերակղզու համար մղվող մարտերում աչքի 
ընկավ 390-րդ հայկական դիվիզիան: 1942 թ. 89-րդ հայկական 
դիվիզիան Կովկասը պաշտպանում էր ֆաշիստական զորքերից, իսկ 
հետո, հարձակման անցնելով, մասնակցեց Թամանյան թերակղզու 
ազատագրմանը, ինչի պատվին էլ ստացավ 89-րդ հայկական 
Թամանյան դիվիզիա անվանումը:

Թամանյան դիվիզիայի զինծառայող, սերժանտ Հունան 
Ավետիսյանը 1943 թ. սեպտեմբերի 16-ին կրկնեց Ալեքսանդր 
Մատրոսովի սխրանքը` իր մարմնով ծածկելով թշնամու հրակնատը: 
Այս սխրանքի համար նրան հետմահու շնորհվեց Խորհրդային 
Միության հերոսի կոչում:

Ստալինգրադի ճակատամարտին մասնակցում էր 51-րդ 
Գվարդիական հայկական դիվիզիան, որը մարտերում ոչնչացրել էր 
ավելի քան 8 հազար հիտլերականի ու հակառակորդի 340 տանկ: 
Բացի այդ, 51-րդ դիվիզիայի մարտիկները վերցրել էին թշնամու 
193 ինքնաթիռ, 91 տանկ և 5650 գերմանացի ռազմագերու ու 
2 հիտլերական գեներալի: Ստալինգրադի ճակատամարտում 
ցուցաբերած հերոսության համար տասը հայ մարտիկներ 
արժանացան Խորհրդային Միության հերոսի կոչման, նրանց մեջ էր 
նաև լեգենդար օդաչու Սերգեյ Բուռնազյանը:

Բեռլինի գրավմանը մասնակցել է 89-րդ հայկական 
Թամանյան դիվիզիան՝ գեներալ-մայոր Նվեր Սաֆարյանի 
հրամանատարությամբ: Դիվիզիան 7300 կմ է անցել Կովկասից 
մինչև Բեռլին: Նրա 7000 սպաներ և զինվորներ արժանացել են 
կառավարական պարգևների: Դիվիզիայի մարտիկները ոչնչացրել 
են հակառակորդի 9 հազար զինվորի ու սպայի և գերի վերցրել 11 
հազար հիտլերականի: Բեռլինի գրավումից հետո հիտլերականների 
վերջին պատվարի` ռեյխստագի պատերի մոտ հայ մարտիկները` 
զենքը ձեռքներին և երգը շուրթերին, զուռնայի հնչյունների ներքո 
պարեցին իրենց հաղթական «Քոչարին»20:     

Հայրենական մեծ պատերազմում արիացած 106 հայ 

20 Շաքարյանց Ս., Մեծ հաղթանակի տարեդարձի առթիվ, http://nationalidea.am/articles.
php?id=164&l=A, Մայիս, 2010, N 4:
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արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման, նրանցից 
երկուսը` Խորհրդային Միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանն 
ու «Բալթիկայի բազե» Նելսոն Ստեփանյանը` կրկնակի: Ռազմական 
գործողություններին մասնակցած արցախցի մոտ 50 hազար 
հայերից պատերազմում զոհվել է կեսը: Արցախցի 21 հայորդի 
արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման21:

Զինվորական առաջնորդության ներուժի մասին վկայող 
հայորդիների մարտական բարձր ոգին և «բարոյական ամրությունը» 
հայաստանյան արդի պատմության մեջ դրսևորվել են Արցախյան 
պատերազմի հաղթանակներում, օրինակ` վազգեն Սարգսյանի 
գլխավորած «Մահապարտների» ջոկատի սխրանքով: Եվ այսօր` 
պատերազմի, թե խաղաղության պայմաններում, Հայկական 
բանակն ու հասարակությունը պարտավոր են բարձր պահել 
հայորդիների հերոսական համբավն ու շարունակել մարտական, թե 
կառուցողական ոգով պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության 
և Արցախի անվտանգության շահերը թե՛ տանը և թե՛ այլուր:

 
2.2 Սոցիոմետրիկական հարցումների կիրառման 
մեթոդական առանձնահատկությունները զինված 
ուժերում

Ռազմական սոցիոլոգիայի շրջանակներում զինվորական 
կոլեկտիվի ուսումնասիրությունները ավանդական են և ունեն մեծ 
նշանակություն` մշտազննելու բանակի մարդկային ներուժի վիճակը, 
կառավարելու և կարգավորելու բանակի մարտունակության 
տեսանկյունից կարևորվող միջանձնային և միջխմբային 
հարաբերությունները զորամասերում, հարթելու այդտեղ 
առաջ եկող տարաբնույթ հակասությունները և կոնֆլիկտները, 
բացահայտելու զինվորական կոլեկտիվի ոչ ֆորմալ առաջնորդներին 
և ուղղորդելու նրանց ակտիվությունը զորամասում կարգուկանոնի 
ու կանոնադրական հարաբերությունների ապահովմանը: Այդ 
նպատակներին են ծառայում, մասնավորապես, սոցիոմետրիկական 
հարցումները:

ինչպես նշում են հեղինակները, «Սոցիոմետրիան առաջացել 

21 Մանրամասն տե՛ս http://www.iatp.am/economics/migr/demo-r11.htm#5 , http://noev-kovcheg.1gb.ru/
article.asp?n=86&a=22
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է 1914-1918 թվականներին` Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին: Սոցիոմետրիկական տեխնիկան մշակվել է Զ. Ֆրոյդի 
աշակերտ, հայտնի հոգեբույժ և սոցիոլոգ Ջ. Մորենոյի կողմից: Այն 
օգտագործվում է միջանձային և միջխմբային հարաբերությունների 
ախտորոշման, փոփոխման, բարելավման և կատարելագործման 
նպատակով»22:

 Դասակը՝ որպես մարտական միավոր, ֆորմալ սոցիալական 
խումբ է, որի անդամների դիրքը և վարքը խիստ կանոնակարգված 
են զինված ուժերի կանոնադրություններով: Միևնույն ժամանակ, 
դասակի զինծառայողների միջանձնային փոխհարաբերությունների, 
ընդհանուր հետաքրքրությունների և փոխադարձ համակրանքի 
արդյունքում ձևավորվում են ոչ ֆորմալ խմբեր: Զինվորական 
ենթամշակույթի և ձևավորված ավանդույթների ազդեցությամբ 
ոչ ֆորմալ հարաբերությունները ձեռք են բերում սոցիալական 
վերահսկողության գործառույթներ: Արդյունքում առաջանում են 
անհամապատասխանություններ ֆորմալ կանոնադրական և ոչ 
ֆորմալ հուզական և ավանդույթային փոխհարաբերությունների 
միջև: Այսպիսի ներխմբային ոչ ֆորմալ փոխհարաբերությունները 
կարելի է ուսումնասիրել սոցիոմետրիկական տեխնիկայի միջոցով: 
Սոցիոմետրիկական հարցումը հնարավորություն է տալիս 
ուսումնասիրելու ինչպես ֆունկցիոնալ, այնպես էլ հուզական 
միջանձնային փոխհարաբերությունները:

Զինված ուժերում սոցիոմետրիկական հարցման 
իրականացումն ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք 
պետք է հաշվի առնվեն սոցիոմետրիկական չափանիշների 
ընտրության ժամանակ: Սոցիոմետրիկական հարցման ժամանակ 
զինծառայողներին խնդրում են պատասխանել հետևյալ հարցերին.
•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞վ ամենալավը կիրականացնի 

դասակի հրամանատարի պարտականությունները:
•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞վ կդժվարանա իրականացնել 

դասակի հրամանատարի պարտականությունները:
•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞ւմ հետ կցանկանայիք 

արձակման (հետախուզության) գնալ:

22 Батыгин Г. Лекции по методологии социологических исследований, М., 1994, с. 12.; 
Золотовицкий, Р. А. “Социометрия Я. Л. Морено: Мера общения”. Социологические исследования, 
2002, N 4, с.105; Морено, Я. Л. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе (Пер. с 
англ. А. Бобовикова). М.: 2001, с. 47.
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•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞ւմ հետ չէիք ցանկանա 
արձակման (հետախուզության) գնալ23:
Սոցիոմետրիկական տեխնիկան հնարավորություն է տալիս 

չափելու դասակի համախմբվածության աստիճանը: Դասակը 
կարող է իր մեջ ներառել ոչ ֆորմալ փոքր խմբեր, որոնք կարող են 
իրար հետ կոնֆլիկտային հարաբերություններ ունենալ: Այդպիսի 
ենթախմբերի առկայությունը կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ 
մարտական առաջադրանքների կատարման ժամանակ: Դասակում 
նմանատիպ բևեռացվածության առկայությունը բացասաբար է 
անդրադառնում նաև զինվորական կարգապահության վրա: 

Սոցիոմետրիկական տեխնիկան հնարավորություն է տալիս 
բացահայտելու դասակի անդամների սոցիոմետրիկական դիրքը` 
կախված դասակի զինծառայողների կողմից կոնկրետ զինծառայողի 
նկատմամբ համակրանքի կամ հակակրանքի առկայությունից կամ 
բացակայությունից: Միշտ չէ, որ դասակի հրամանատարը և ոչ 
ֆորմալ առաջնորդը նույն անձնավորությունն է: Հաճախ առաջանում 
են կոնֆլիկտներ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ առաջնորդների միջև՝ 
կապված կանոնադրական պարտականությունների կատարման 
հետ: Արդյունքում երբեմն խմբի հեղինակավոր անդամների 
ճնշմամբ դասակի ֆորմալ հրամանատարը վերածվում է ձևական, 
դեկլարատիվ առաջնորդի, որը չունի իրական իշխանություն: Այս 
տեխնիկան հնարավորություն է տալիս բացահայտելու դասակի ոչ 
ֆորմալ առաջնորդներին, որոնք առավելագույն հեղինակությունն 
ունեն խմբում: Սա հնարավորություն կտա վերադաս 
հրամանատարությանը՝ ընդունելու առավել արդյունավետ կադրային 
որոշումներ:

Սոցիոմետրիկական տեխնիկան հնարավորություն է 
տալիս նաև բացահայտելու դասակի «աուտսայդեր», «մերժված» 
անդամներին: Դրանք խմբի առավել ցածր սոցիոմետրիկական 
գնահատականներ ստացած զինծառայողներն են: Որպես կանոն` 
նրանց փոխգործողությունները մյուս զինծառայողների հետ 
խիստ սահմանափակ են: Այդպիսի «մերժվածները» կարող են 
լինել շեղվող վարք և հոգեկան շեղումներ կամ խնդիրներ ունեցող 
զինծառայողներ կամ զինվորական չգրված նորմերը խախտողներ: 

23 Այս և նման այլ հարցերի ձևակերպումն ու ընդգրկումը սոցիոմետրիկական քարտում կախված 
է ուսումնասիրվող խմբի առանձնահատկություններից, օրինակ` այդ խմբի անդամների առջև դրված 
աշխատանքային կամ ծառայողական պարտականությունների բնույթից:
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Երբեմն այդպիսի «մերժված» զինծառայողները հաղորդակցվում են 
իրար հետ` ստեղծելով փոքր սոցիալական խմբեր24:

Սոցիոմետրիկական ուսումնասիրությունների կարևորությունը 
ՀՀ զինված ուժերում պայմանավորված է հատկապես 
նրանով, որ այստեղ գործող համալրման խառը սկզբունքը 
(զորակոչային և պայմանագրային սկզբունքների համադրումը), 
ինչպես նաև զինվորական կոլեկտիվում ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
խմբերի և առաջնորդության համապատասխան մոդելների 
համակցվածությունն ու հարաբերական կոնֆլիկտայնությունը 
ստեղծում են բանակի ներսում տեղի ունեցող գործընթացների 
մարդկային գործոնի մշտազննման և կառավարման 
անհրաժեշտություն: 

ինչպես այդ կապակցությամբ նշում են հեղինակները, 
«Սոցիոմետրիայում լայնորեն տարածված է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
խմբերի հասկացությունը: Այստեղից բխում է այս մեթոդի 
նշանակությունը, որը թույլ է տալիս.

 1. Բացահայտել փոքր և ռեֆերենտ (ելակետային, 
կողմնորոշիչ) խմբերի ոչ ֆորմալ առաջնորդներին: Նրանց 
բացահայտման դեպքում ստեղծվում են բարենպաստ 
նախադրյալներ՝ մի կողմից նրանց գործողությունները վերահսկելու 
և մյուս կողմից` այդ գործողությունները ուղղորդելու` ծառայության 
պահանջներին համապատասխան: Նման համագործակցությունը 
ներկայումս էլ այս կամ այն չափով առկա է ՀՀ ԶՈՒ-ում սպաների 
և ոչ ֆորմալ առաջնորդների միջև, սակայն այն կրում է 
իրավիճակային, անկայուն բնույթ, իսկ ոչ ֆորմալ առաջնորդների  
մի մասի գործունեությունը կրում է «ստվերային»` ոչ ակնհայտ 
բնույթ: Մեթոդի կիրառումը թույլ կտա այդ համագործակցությանը 
տալ առավել կազմակերպված և ծառայության պահանջներին 
համապատասխան բնույթ: 

 2. վեր հանել կոլեկտիվներում մերժվածներին, այսինքն` 
մարդկանց մեծամասնության կողմից մերժված խմբին: Նման 
անձանց հայտնաբերումը կարևորվում է նրանց և նրանց շրջապատի 
հետ համապատասխան սոցիալ-հոգեբանական դաստիարակչական 
աշխատանքներ տանելու տեսանկյունից: Այն հնարավորություն 

24 Գալստյան վ., Սոցիոմետրիկական տեխնիկայի կիրառության հնարավորությունները զինված 
ուժերում իրականացվող սոցիոլոգիական հետազոտություններում: ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 
տարեգիրք 2008, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 198-200:
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է ստեղծում կանխարգելելու հավանական փոխադարձ 
բռնարարքները և ինքնավնասման դեպքերը:

 3. Հայտնաբերել խմբի պոտենցիալ առաջնորդներին, 
որոնք արժանի են նշանակվելու կոլեկտիվում տարբեր ղեկավար 
պաշտոններում: Չնայած այն փաստին, որ ՀՀ ԶՈՒ-ում սկսել է 
կայանալ պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտը, դեռևս 
գործում է կրտսեր հրամանատարական կազմը (սերժանտներ, 
ավագներ) ուսումնական գումարտակներում սերժանտական 
դասընթացեր անցած զինծառայողներով համալրելու պրակտիկան: 
Սակայն նրանց ճնշող մեծամասնությունը չունի առաջնորդին 
բնորոշ հատկանիշներ, չի կարողանում խմբում զուգակցել ֆորմալ 
և ոչ ֆորմալ առաջնորդի դերերը, հետևաբար՝ չի կարողանում 
արդյունավետ ղեկավարել իր ենթականերին: Հայտնաբերելով 
խմբում ոչ ֆորմալ առաջնորդի դերին ու կարգավիճակին 
հավակնող անձանց և նրանց հետ համապատասխան 
գաղափարադաստիարակչական աշխատանքներ տանելուց հետո 
կարելի է ընդգրկել նրանց կրտսեր հրամանատարական կազմում: 

 4. Ուսումնասիրել աշխատանքային խմբի սոցիալ-
հոգեբանական մթնոլորտի վիճակն ու նրա փոփոխության 
միտումները: Մեթոդի պարբերական կիրառումը զինվորական 
կոլեկտիվներում թույլ կտա արձանագրել խմբային դինամիկան` 
կրկին հնարավոր դարձնելով կոնֆլիկտային ռիսկերի 
բացահայտումն ու կառավարումը: յուրաքանչյուր զորացրում 
և զորակոչ, որպես կանոն, ենթադրում են ոչ միայն ֆորմալ 
խմբերի կազմի փոփոխություն, այլև հանգեցնում են ոչ ֆորմալ 
նորմերի էական փոխակերպումների` խմբում նոր արժեքների, 
աշխարհայացքների ներմուծման արդյունքում: Սոցիոմետրիկական 
մեթոդի պարբերական կիրառումը թույլ կտա բացահայտել ոչ 
ֆորմալ նորմերի այնպիսի դրսևորումներ, որոնք ենթադրում են 
խմբային կառուցվածքի վերակազմավորում` ըստ փոփոխված 
չափանիշների, օրինակ՝ խնդիրների լուծման նախկինում 
կիրառվող ուժային տարբերակները փոխարինվում են փողոցային 
ձևախեղված գաղափարներով` արարքի հիմնավորված կամ 
չհիմնավորված լինելու պատճառաբանություններով, բացատրական, 
ավելի հանդուրժողական մոտեցումներով, որևէ երևույթ 
պիտակավորվորվում է կամ հակառակը: Այսպիսով, ուրվագծվում 
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է սոցիոմետրիկական մեթոդի կիրառման երկու հիմնական 
ուղղություն. մի դեպքում՝ կայուն գործող խմբի ներսում կոնկրետ 
անհատների միջև փոխհարաբերությունների չափում, մյուս 
դեպքում` կոնկրետ անհատներից և կոնկրետ հարաբերություններից 
վերացարկված, դրանցից հարաբերականորեն անկախ ոչ ֆորմալ 
նորմերի փոխակերպումների չափում:

 5. վեր հանել գործոնները, որոնք հրահրում են փոքր 
սոցիալական խմբերում միջանձնային և միջխմբային կոնֆլիկտներ: 

Հատկապես կարևոր է օգտագործել տվյալ մեթոդը ծայրահեղ 
կամ դրան մոտ պայմաններում, նաև էական է զգացմունքային 
հարաբերությունների ազդեցությունը համատեղ գործունեության 
արդյունքների վրա: Որպես դրա լավագույն օրինակ կարող է 
հանդիսանալ մարտական հերթապահությունը: 

Սոցիոմետրիկական հետազոտության առարկա կարող են 
լինել ինչպես խմբի սոցիոմետրիկական կառուցվածքը, այնպես էլ 
խմբի առանձին անդամների սոցիոմետրիկական դիրքը:

վերը նշված գործոնները առաջադրում են բանակում 
սոցիոմետրիկական հետազոտության իրականացման 
ընթացքում հարցվողների անձնական անվտանգության և 
պաշտպանվածության խնդիր, ինչն էապես կախված է հարցումն 
իրականացնողի ով լինելուց, նրա նկատմամբ վստահության 
անհրաժեշտ պաշարի առկայությունից կամ դրա բացակայությունից: 
Ելնելով սոցիոմետրիկական հետազոտության պահանջներից` 
հետազոտություն անցկացնողը պետք է լինի ո’չ հետազոտվող 
խմբի անդամ և ո’չ զինվորական (տվյալ ստորաբաժանման 
անդամ)` ժամկետային զինծառայողների կողմից հնա¬րավոր 
անվստահության պատնեշները չեզոքացնելու կամ մեղմելու 
համար: Հարցումների արդյունքների օգտագործման անցանկալի 
հետևանքներից խուսափելու և լիարժեք անանունություն 
ապահովելու համար նախընտրելի է, որ հետազոտությունն 
իրականացնի ՊՆ-ի կողմից պատվեր ստացած որևէ անկախ 
սոցիոլոգիական կազմակերպություն կամ ՊՆ-ին կից 
քաղաքացիական անձանցով համալրված համանման այլ 
ծառայություն»25:

25 Միքայելյան Զ. Ա., Ժամկետային զինծառայողների վարքի կարգավորման ոչ ֆորմալ նորմերի 
ուսումնասիրումը սոցիոմետրիկական մեթոդի շրջանակներում: ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի՞ 
տարեգիրք 2009, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 188-191:
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Որպես սոցիոմետրիկական հարցման տարրերից մեկի 
օրինակ` առաջարկենք դասակում ծառայողներին պատասխանել 
հետևյալ երկու հարցերին. 

•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞ւմ հետ կցանկանայիք կատարել 
մարտական կարևոր և վտանգներ ենթադրող խնդիրը:

•	 Դասակի զինծառայողներից ո՞ւմ հետ չէիք ցանկանա կատարել 
մարտական կարևոր և վտանգներ ենթադրող խնդիրը:

Զինծառայողներից յուրաքանչյուրը, ինքնուրույն և առանց 
զինակիցների կամ հարցումն իրականացնող սոցիոլոգների 
միջամտության, հարցերին իր տված պատասխանները լրացնում 
է համապատասխան սոցիոմետրիկական քարտի մեջ, որտեղ 
յուրաքանչյուր մասնակցող զինծառայողի անունը համարակալվում 
է: Ընդ որում,  յուրաքանչյուր զինծառայող իր համարն է ստանում 
և այդ համարն է նշում ինչպես իր քարտը ստորագրելիս, այնպես 
էլ` նշելով այն զինակիցներին, որոնց ընտրում է որպես տվյալ 
հարցի պատասխան: Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելիս 
կարելի է նշել, օրինակ, միայն երկու զինակիցների համարները` 
ըստ նախապատվության: Այսպիսով` տվյալ երկու հարցերից 
յուրաքանչյուրին պատասխանելու արդյունքները վերլուծելիս 
կարելի է ստանալ մի պատկեր, որտեղ օղակներում` դասակի 
համարակալված անդամները, նրանց միջև անընդհատ սլաքը` 
«Դասակի զինծառայողներից ո՞ւմ հետ կցանկանայիք կատարել 
մարտական կարևոր և վտանգներ ենթադրող խնդիրը» հարցին 
պատասխանի առաջին նախընտրելի տարբերակը, ընդհատվող 
սլաքը` երկրորդ նախընտրելի տարբերակը.

Այնուհետև, ամփոփելով ստացված պատասխանները` 
կառուցենք դասակում զինծառայողների կողմից միմյանց հանդեպ 
վստահությունը (անվստահությունը) արտահայտող հետևյալ 
գծանկարը.

Ինչպես կարելի է տեսնել, եթե զինծառայողները 
պատասխանել էին այն հարցին, թե «Դասակի զինծառայողներից 
ո՞ւմ հետ կցանկանայիք կատարել մարտական կարևոր և 
վտանգներ ենթադրող խնդիրը», ապա առավել ձայներ ստացել 
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են 5-րդ, այնուհետև` 7-րդ և 8-րդ պայմանական համարներով 
նշված զինծառայողները: Միևնույն ժամանակ, 1-ին, 6-րդ, 9-րդ 
և 10-րդ համարներով նշված զինծառայողները տվյալ հարցին 
պատասխանելու տեսանկյունից ամենայն հավանականությամբ 
զինծառայողների խմբում հարգանք և վստահություն չեն վայելում 
(առկա վիճակի ամբողջական պատկերը կարելի է ստանալ միայն 
լիարժեք և ամբողջական ուսումնասիրության արդյունքում): 
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ զինծառայողների պաշտոնեական 
բարձր կարգավիճակը կարող է չհամընկնել իրենց հանդեպ իրական 
վստահության բարձր մակարդակի հետ:
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Հիշեցնենք` սոցիոմետրիկական հարցումները ենթադրում 
են գաղտնիություն խմբի անդամների համար, հարցվողների 
անուններին և պայմանական համարներին առնչվող աշխատանք 
կատարելու իրավունք ունի միայն հարցումն իրականացնող 
մասնագետ-սոցիոլոգը: Հարցվողները պետք է վստահ լինեն, որ 
իրենց կողմից տրված պատասխանները գաղտնի են և չեն դառնա 
խմբում քննարկման առարկա, այլ կօգտագործվեն զինված ուժերի 
ստորաբաժանումներում իրական առաջնորդների բացահայտելու, 
նրանց ներուժը կառուցողական նպատակներին ծառայեցնելու և 
այդ ստորաբաժանումների մարտունակությունը բարձրացնելու 
նպատակով:

Այսպիսով` ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները 
կոչված են նպաստելու զինված ուժերի մարտունակության 
բարձրացմանը, զինվորական կոլեկտիվում միջանձնային 
և միջխմբային հարաբերությունների կարգավորմանն ու 
կառավարմանը, զինվորականների մարտական ոգու բարձրացմանն 
ու բանակ-հասարակություն կապի ամրապնդմանը, այդ 
բնագավառում առկա հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու 
լուծմանը: 

 
2.3 Զինվորական կոլեկտիվի ու կազմակերպական 
մշակույթի առանձնահատկությունները զինված 
ուժերում

Մարդկային կոլեկտիվի կառավարման տեսանկյունից 
առաջնորդության մեխանիզմները և կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները հատուկ դրսևորումներ են ստանում 
զինված ուժերում: Բանակը, լինելով հարաբերականորեն փակ 
համակարգ, իր գործառնության մեջ հենվում է հիմնականում 
ներքին մշակույթի, կանոնակարգի, վարքը կարգավորող ֆորմալ 
և ոչ ֆորմալ սկզբունքների վրա, որոնք տարբեր պետությունների 
զինված ուժերում ստացել են հարաբերակցման և բաշխման 
տարբեր չափեր և դրսևորումներ` կապված զինված ուժերի 
համալրման մեխանիզմների, զինծառայողների սոցիալական 
ծագման, զինծառայության սոցիալ-տնտեսական պայմանների, 
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ինչպես նաև ամբողջ հասարակության բարոյահոգեբանական 
նկարագրի հետ: 

Այսպես, հասարակության մեջ սոցիալական վարքի 
կառավարման և կարգավորման գործում օրենքի և 
օրինականության գերակայությունն ուղղակի արտահայտություն է 
ստանում այդ հասարակության անդամներից համալրվող զինված 
ուժերի համակարգում զինվորական կոլեկտիվի անդամների 
փոխհարաբերություններում, որոնք հիմնականում կարգավորվում 
են բանակի կանոնակարգով և հենված են փոխադարձ հարգանքի, 
անձի իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության 
վրա: Հակառակ դեպքում, հասարակության մեջ օրենքի 
գերակայության բացակայության կամ թերի լինելու, սոցիալական 
հարաբերությունների կարգավորման անօրինական մեխանիզմների 
տարածվածության և քրեական վարքի ծավալման դեպքում 
նմանատիպ պատկեր են ստանում նաև այդ պետության զինված 
ուժերում տեղի ունեցող միջանձնային հարաբերությունները, 
որոնց հետևանքով բանակը կորցնում է մարտունակության իր 
հնարավորությունները: Այս բոլոր հիմնախնդիրների պայմաններում 
առաջնորդության հիմնահարցը կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում և 
ստանում առանձնահատուկ գործառույթներ:

Խոսելով զինված ուժերում առաջնորդության հիմնախնդրի 
մասին` անհրաժեշտ է անդրադառնալ զինվորական կոլեկտիվի 
առանձնահատկություններին: Ռազմական սոցիոլոգիայում 
զինվորական կոլեկտիվը սահմանվում է որպես սոցիալական 
խմբի տարատեսակ, որը «որպես այդպիսին՝ ունի որոշակի 
առանձնահատկություններ: Զինվորական կոլեկտիվի 
առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ խմբի անդամները 
փոխգործում են և ունեն ներխմբային շփման առանձնահատուկ 
ձևեր. և’ ֆորմալ, և’ ոչ ֆորմալ աստիճանակարգությունում 
միջանձնային հարաբերությունները կարգավորվում են հստակ 
սահմանված, զինվորական գործունեության յուրահատկությամբ 
պայմանավորված նորմերով: Ռազմական կոլեկտիվի արտաքին` 
պաշտոնական կազմակերպությունը պայմանավորում է նրա 
ֆորմալ կառուցվածքը` վաշտի հրամանատար, դասակի 
հրամանատար, դասակի փոխհրամանատարներ և այլն: Ֆորմալ 
հարաբերությունները խմբի ներսում որոշված են զինծառայողների 
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պաշտոնեական դիրքով, կանոնադրություններով, զինվորական 
երդմամբ, հրահանգներով ու հրամաններով: Ֆորմալ առումով 
զինվորական կոլեկտիվը երկրորդային խումբ է, որն իր մեջ 
ներառում է բազմաթիվ առաջնային խմբեր: վերջիններս ներքին` ոչ 
պաշտոնական կազմակերպության հիմքն են և ապահովում են խմբի 
ոչ ֆորմալ սոցիալ-հոգեբանական կառուցվածքը»26: 

Բանակի սոցիալական ինստիտուտը առանձնահատուկ է 
ոչ միայն իր կառուցվածքով և իրականացվող գործառույթներով, 
այլև իր ներքին կազմակերպական մշակույթով և իր անդամների 
միջև առկա ենթամշակույթներով, որոնք միշտ չէ, որ համահունչ 
են: Զինվորական կոլեկտիվի անդամների մոտ առկա 
ենթամշակույթները հաճախ հակասության մեջ են մտնում 
բանակի ընդհանուր մշակույթի և կանոնակարգվածության 
հետ, որի հետևանքով նվազում են զինվորական կոլեկտիվի 
միասնականությունը, ընդհանուր մարտական ոգին և 
փոխգործառնման հնարավորությունները: 

Բանակում կազմակերպական մշակույթի և խմբային 
ենթամշակույթների մասին խոսելիս անհրաժեշտ է նշել այն 
օբյեկտիվ նախապայմանները, որոնց հետևանքով առաջ են գալիս 
բանակի և զինվորական ծառայության հանդեպ պետության և 
հասարակության կողմից ներկայացվող պահանջներ, և որոնք, 
մյուս կողմից, զինծառայողներին լիազորում են առանձնահատուկ 
իրավունքներով, պայմանավորում բանակում առաջնորդության 
գործոնի յուրատեսակությունը:

Զինծառայողների բանակային մշակույթը պայմանավորված է 
հետևյալ հիմնական գործոններով27.

1. Զինծառայողների սոցիալական խումբը հարաբերականորեն 
մեկուսացված է հասարակությունից, արտաքին սոցիալական 
միջավայրից: Զինվորական ծառայությունն իրականացվում 
է հիմնականում բնակավայրերից հեռու տեղամասերում, 
պարսպապատ տարածքում, որոնք գտնվում են հատուկ 
անվտանգության գոտում և ենթադրում են մուտքի և ելքի 

26  Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե. Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 180-181:
27 Այդ մասին տե՛ս, օրինակ, Handbook of the Sociology of the Military (Ed. By Giuseppe Caforio). NY, 
Springer, 2006, p. 237-238.



ԶիՆվՈՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ Եվ ԶիՆվՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏիվի ԿԱՌԱվԱՐՄԱՆ 
ՀիՄՆԱԽՆԴիՐՆԵՐԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՍՈՑիՈԼՈԳիԱյի ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ա. վ. Աթանեսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

2

46

կանոնակարգված ձևեր: Պայմանավորված լինելով իր առջև 
դրված հատուկ` պետության անվտանգության ապահովման 
գործառույթներով՝ բանակի սոցիալական ինստիտուտի 
անդամները, լինելով առաջին հերթին հասարակության 
անդամներ, ծառայության բերումով առանձնացվում և 
մասամբ կտրվում են հասարակությունից, ինչը որոշակիորեն 
տարբերակում է զինծառայողներին և հասարակության 
մյուս անդամներին: Այդ տարբերակումը կարող է ստանալ 
դրական դրսևորումներ` արտահայտվելով պետության 
կողմից զինծառայողներին տրվող հատուկ իրավունքներով 
և աջակցությամբ, նրանց համար զինծառայության հատուկ 
բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ, բնակարաններով 
ապահովմամբ, անվճար բուժսպասարկմամբ և այլն: Մյուս 
կողմից, հասարակությունից զինծառայողների տարածական 
(զինծառայության տեղամասեր) և ժամանակային 
(զինծառայության ժամանակահատվածը) մասնակի 
օտարվածությունը կարող է ունենալ նաև բացասական 
հետևանքներ` բանակում անձնակազմի հետ աշխատանքի 
անարդյունավետության դեպքում զինծառայողների մեջ 
առաջացնելով հասարակությունից օտարվածության զգացում, 
հանգեցնելով սթրեսների, նաև` փակ կառույցում գտնվելու սուր 
զգացողություն, որից հաճախ բխում են բանակում քրեական 
ենթամշակույթի տարածումն ու ամենաթողության վարքը: 

2. Պետական ծառայության այլ ձևերի պայմաններում 
աշխատանքի գնացող ծառայողը գիտի, որ երեկոյան 
աշխատանքից տուն է վերադառնալու, և ընդհանուր 
առմամբ օրվա մեծ մասն անցկացնում է իր անձնական 
կյանքում որոշակի տեղ զբաղեցնող մարդկանց հետ, 
զբաղվում որոշակի անձնական և ընտանեկան հոգսերով 
և այլն: ի տարբերություն նրանց՝ զինծառայողների 
մի մասի համար (կախված ծառայության ժամկետի 
երկարատևությունից) ծառայությունը կարող է նույնացվել 
իրենց անձնական կյանքի հետ: Զինծառայությունը, ի 
տարբերություն պետական ծառայության այլ ձևերի, տևում 
է օրական ոչ թե 8,  այլ 24 ժամ, և նույնիսկ տանը գտնվող 
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զինծառայողը պարտավոր է մշտապես պատրաստ լինել 
իր ծառայողական պարտականությունների կատարմանը: 
Փաստորեն, զինծառայողների անձնական կյանքը և 
օրակարգը նույնացվում են ծառայողական կյանքի հետ, 
ինչը որոշակիորեն բխում է զինծառայողների առջև դրված 
հատուկ` պետության և հասարակության անվտանգությունը 
երաշխավորելու խնդրի կատարման անհրաժեշտությունից: 
Մյուս կողմից, դրանով իսկ զինծառայողը պարտավոր է 
ամբողջությամբ նվիրվելու այդ խնդրի կատարմանը և չունի 
ո’չ իրավունք, ո’չ հնարավորություն պարբերաբար շեղվելու: 
Կադրային զինծառայողների ամբողջ ակտիվ կյանքն անցնում 
է բանակում, և ինչպես պետությունն է ամբողջությամբ 
կախված բանակի արդյունավետությունից, այնպես էլ 
կադրային (ինչպես նաև ժամկետային և պայմանագրային) 
զինծառայողներն են ծառայության ընթացքում ամբողջությամբ 
կախված պետությունից: Համապատասխանաբար, եթե 
պետությունը բանակում չի ստեղծում համապատասխան 
պայմաններ` անձի մշտական զարգացման, առաջընթացի, 
անձնական հոգսերի արդյունավետ լուծման համար, 
ապա զինծառայողները ժամանակի ընթացքում սկսում 
են փնտրել տարբեր այընտրանքներ զինվորական 
ծառայությանը (օրինակ` վաղաժամկետ զորացրվել` 
անցնելով քաղաքացիական տարբեր աշխատանքների), 
ինչը բանակին զրկում է կարևոր մարդկային ռեսուրսից: 
Բացի այդ, բանակում պետական հոգատարության 
սակավությունն ու վերահսկման արդյունավետ միջոցների 
փոխարինումը սուբյեկտիվ կամայականությունների կտրուկ 
բարձրացնում են կոռուպցիոն ռիսկերն ու քայքայում բանակը 
ներսից: Բանակի և զինծառայության գործառույթները 
պայմանավորող հաջորդ կարևորագույն գործոնը կապված 
է նախորդի հետ և վերաբերում է նրան, որ զինված ուժերն 
ամբողջությամբ գտնվում են պետական ֆինանսավորման և 
հոգածության ներքո: Պետությունն է, որ պատասխանատու 
է զինծառայողների առողջության, կենսամակարդակի, 
մասնագիտական զարգացման, նրանց սոցիալական 
վիճակից և կարգավիճակից բավարարվածության համար: 
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Քանի որ, ինչպես նշվեց, զինծառայողների և հատկապես 
կադրային զինվորականների համար բանակին և պետությանը 
նվիրվելը կյանքի հիմնական գործն է և առաքելությունը, 
որը ենթադրում է օրական 24 ժամ պատրաստվածություն 
և մասնակցություն՝ ըստ դրված խնդիրների լուծման 
անհրաժեշտության, ուստի զինծառայողների կողմից 
իրենց առաքելության կատարման մակարդակն ու 
ընկալումն ուղղակիորեն կախված են նրանից, թե ինչպես 
է պետությունը հոգում և կարևորում զինծառայողների 
խնդիրների լուծումը: Զինծառայողների սոցիալ-տնտեսական 
վիճակից և հասարակության մեջ ունեցած կարգավիճակից 
է էապես կախված զինվորական ծառայության վարկանիշը, 
համբավը: Դրանից ելնելով` երիտասարդների հերթական 
սերունդը կարող է կա’մ մեծ ցանկությամբ ընտրել բանակի 
առաքելությանը նվիրվելու գործը, կա’մ, ընդհակառակը, 
խուսափել զորակոչային զինծառայությունից և չընտրել 
կադրային զինծառայողի գործը: Օրինակ` սոցիոլոգիական 
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Ռուսաստանի 
Դաշնության զինված ուժերում, Խորհրդային Միության 
փլուզումից ի վեր, «Սպայական մասնագիտությունների 
վարկանիշը մշտապես անկում է ապրել, հատկապես 
երիտասարդության շրջանում: Այժմ սպայական ծառայության 
հանդեպ բացասական վերաբերմունք է հայտնում մինչև 30 
տարեկան հարցվածների 46 %-ը, միջին տարիքի անձանց 
7 %-ն ու հարցված թոշակառուների 3 %-ը: Պատահական 
չէ, որ 2001 թ-ին սպայի մասնագիտությունն արդեն 
գտնվում էր առավել ցանկալի մասնագիտությունների 
շարքի վերջին` 24-րդ տեղում: Դրա հետևանքով փոխվել են 
սպաների ընկալումները կյանքի առաջնահերթությունների 
վերաբերյալ: Ռազմասոցիոլոգիական հետազոտությունների 
տվյալներով՝ վերջին տասնամյակում հարցված սպաների 
75-97 %-ը բավարարված չէր բանակի հանդեպ պետության 
հոգածությամբ: Սպաների ճնշող մեծամասնությունը 
սկսել է առաջնահերթը համարել սեփական ընտանիքի 
շահերը և հետո միայն` զինծառայությունը: …Ռազմական 
իրավաբանների, թարգմանիչների, ֆինանսիստների և 
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ինժեներ-էլեկտրիկների դիպլոմներ ունեցող մասնագետները 
շտապում են զորացրվել բանակից և ինքնիրացվել 
զինծառայությունից դուրս: Դրա հետևանքով անխուսափելի 
են ռազմական ուսուցման մակարդակի անկումը, ռազմական 
կոլեկտիվներում հարաբերությունների վատթարացումը, 
ռազմական ուսումնարաններում ընդունելության մրցույթների 
անկումը, կադրային զինծառայողների զանգվածային 
զորացրումը: վիճակագրական տվյալների համաձայն` 
նախորդ տասնամյակում  զինված ուժերից ամեն տարի 
տարբեր պատճառներով զորացրվել է մինչև 50 հազար սպա, 
որոնց կեսը` մինչև 30 տարեկան»28: Նման հետևանքներ 
կանխատեսելի են այն դեպքերում, երբ պետության և 
հասարակության անվտանգությանը ծառայող զինված ուժերի 
անձնակազմը բավարար պաշտպանված չէ պետության 
կողմից և չի ստանում հասարակության աջակցությունը,  
մասնավորապես` բանակի համալրման համար անհրաժեշտ 
քաղաքացիների քանակի և որակի ապահովման առումով: 
Օրինակ` զինված ուժերի հաջորդ տարբերակիչ գիծն 
այն է, որ զինծառայողները ցանկացած հասարակության 
մեջ առանձնահատուկ են ներկայացված՝ շնորհիվ իրենց 
համազգեստի և տարբերակիչ նշանների, որոնց միջոցով 
զինծառայողը կարծես թե ավելի արտահայտիչ կերպար 
է ստանում և չի նույնանում շարքային քաղաքացիների 
հետ: Աշխարհի բանակների մեծ մասում կարևորվում են 
ոչ միայն զինվորական համազգեստի կիրառականությունն 
ու համապատասխանությունը մարտական խնդիրների 
կատարմանը, այլև գեղեցկությունն ու արտահայտիչ 
լինելը, ինչը կոչված է ընդգծելու զինվորականի կերպարը, 
տարբերակելու նրան այլ մարդկանցից: Ռազմական 
համազգեստ կրելը միշտ համարվել է բարձր պատիվ, և 
պատահական չէ, որ պետության առաջին դեմքերը, լինելով 
նաև իրենց պետություններում զինված ուժերի գլխավոր 
հրամանատարներ, պետական տոներին և հաղթանակի 
օրերին հաճախ հանդես են գալիս ռազմական համազգեստով: 

28   Соловьев С. С. Менталитет российского офицера: вызовы XXI века. Социологические 
исследования, 2003,  № 12, сс. 57-58.
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Հայտնի է նաև, որ բոլոր կայսրությունների, ինչպես նաև 
Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ բոլոր 
եվրոպական պետությունների թագավորներն ու արական սեռի 
թագաժառանգները, նաև ազնվական ցեղերի ներկայացուցիչ 
տղամարդիկ ծառայություն են անցել իրենց պետությունների 
զինված ուժերում և բանակ են ներմուծել բարձր արժեքներ, 
վարքի արժանավայել նորմեր և կանոններ, Հայրենիքին 
նվիրվելու մշակույթն ու առաքելությունը: Ցավոք, 1917 թ. 
սոցիալիստական հեղափոխություն և դրա հետևանքներն 
ապրած պետությունները, այդ թվում Հայաստանը, ոչ 
միայն էապես զրկվեցին իրենց ազնվական տոհմերի 
ներկայացուցիչներից, այլև իրենց ներկայացվածությունից 
զինված ուժերում, որոնք Կարմիր բանակի ստեղծումից 
ի վեր հիմնականում բաղկացած էին բանվոր և 
կոլտնտեսական դասակարգերի ներկայացուցիչներից29: 
Դրա հետ մեկտեղ նվազեց նաև ինչպես զինվորական 
համազգեստ կրելու մշակույթը զինված ուժերում, այնպես 
էլ առհասարակ բարձր մշակույթի և վեհ արժեքների 
ներկայացվածությունը բանակում: Խորհրդային Միությանը 
տասնյակ տարիներ պահանջվեցին` վերականգնելու 
համար ռազմական վերնախավի և հրամկազմի տեղն ու 
դերը հասարակության պատվավոր խմբում` պետությունն 
առաջնորդող մտավորականության շարքերում: Սակայն 
գործընթացը կրկին հետընթաց ապրեց Խորհրդային 
Միության փլուզման տարիներին, ինչն արձանագրվում է 
հետխորհրդային բանակներում, որոնք կարիքն ունեն նոր 
լիցքերի, կրթադաստիարակչական և հայրենասիրական 
նոր ծրագրերի, զինվորականի կերպարն ու առաքելությունը 
պատվով կրելու և հասարակության մեջ ներկայացնելու 
մշակույթի:  Նախորդի հետ է կապված նաև զինծառայողների` 
զենքի և զինամթերքի հետ ուղղակի և գրեթե մշտական 
առնչությունը, ինչը ոչ միայն տարբերակում է զինված 
ուժերի ներկայացուցիչներին այլ քաղաքացիներից, այլև 
որոշակիորեն պայմանավորում է նրանց կազմակերպական 

29  Զինված ուժերի անձնակազմի սոցիալական կառուցվածքի փոխակերպումների մասին տե՛ս, 
օրինակ,  Соловьев С. С. Менталитет российского офицера: вызовы XXI века, Социологические 
исследования, 2003,  № 12, cc. 51-54:
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մշակույթը: Զինված անձը ոչ միայն ավելի շատ իրավունքներ, 
այլ նաև ավելի մեծ պարտավորություններ է ստանձնում: ի 
տարբերություն այլ անձանց, ովքեր իրենց անվտանգությունն 
ապահովելու և ինքնապաշտպանությունն իրականացնելու 
համար այս կամ այն ձևաչափով իրավասու են ունենալու և 
կիրառելու զենք, զինծառայողներն ունեն և կիրառում են զենքը 
ոչ այնքան սեփական անձնական, որքան համապետական 
անվտանգության և հասարակության պաշտպանության 
ապահովման համար: Փաստորեն, եսասիրական մոտեցումը 
զինծառայողների կողմից զենքը և զինամթերքը կրելու 
և կիրառելու դեպքում փոխակերպվում է կոլեկտիվ 
հավաքական նպատակներին և արժեքներին ծառայելու 
խնդրի կատարմանը: Այս հանգամանքը ևս պայմանավորում 
է բանակում հավաքական արժեքների գերակայության 
անհրաժեշտությունը:

3. Առաջնորդության մեխանիզմները զինված ուժերում 
պայմանավորված են նաև նրանով, որ զինվորական 
կոլեկտիվի ներքին կանոնակարգն ու վարքի նորմերը 
պետք է ընդունվեն բոլոր զինծառայողների կողմից, 
որոնք հավասար չեն իրենց կոչումների, իրավունքների 
և պարտականությունների տեսանկյունից բանակի 
կառավարման բուրգում` ուղղահայաց հարաբերություններում, 
սակայն հավասար են իրենց հանդեպ ֆորմալ նորմերի և 
պահանջների տարածման առումով: Այդ իսկ պատճառով 
զինված ուժերի ներքին ֆորմալ մշակույթը համարվում 
է «իրնեգրատիվ»` ներառողական30, որի տեսանկյունից 
այն կոչված է նպաստելու նոր ծառայողների ընդգրկմանը 
զինվորական կոլեկտիվում, իրենց կողմից առկա նորմերի 
և արժեքների համարժեք ընկալմանը, ճանաչմանն ու 
դրանց հետևելը` պարտադիր կարգով: Այս առումով ֆորմալ 
առաջնորդությունը` զինվորական կոլեկտիվի կառավառումը 
կանոնադրական նորմերի համաձայն, պետք է հենված լինի 
առաջին հերթին այդ ներառողական մշակույթի` նորմերի 
և արժեքների վրա, որոնք նպաստում են զինվորական 

30  Տե՛ս, օրինակ` Handbook of the Sociology of the Military (Ed. By Giuseppe Caforio), p. 239:
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կոլեկտիվի ամրապնդմանը, նոր անդամների ինտեգրմանն 
ու արդյունավետ հարմարմանը, զինծառայողների 
համագործակցությանը` հանուն դրված խնդիրների 
կատարման և արդյունավետ համակեցության: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` կարելի է առանձնացնել բանակի` 
որպես հատուկ տիպի սոցիալական ինստիտուտի երկու հիմնական 
հատկություն, որոնք պայմանավորում են բանակում ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ առաջնորդության դրսևորումները.

1. Բանակում զինծառայողների փոխհարաբերությունները 
կարգավորվում են համայնքային կյանքի (communal character 
of life in uniform)31 սկզբունքով`հենվելով ներքին մշակույթի 
և պատասխանատվության վրա, որը կրում են բոլոր 
զինծառայողները: Դրանով է պայմանավորված բանակի 
արդյունավետությունը: Եթե զինվորական կոլեկտիվում 
փոխհարաբերությունների աստիճանակարգությունը չի 
ընդունվում որևէ զինծառայողի (կամ զինծառայողների խմբի) 
կողմից, ապա զինվորական համայնքում առաջ են գալիս 
ներքին հակասություններ, որոնք խաթարում են զինվորական 
կոլեկտիվի` որպես գործողությունների միասնական ուժի 
գործառնումը և նրա առջև դրված խնդիրների լուծումը: Մյուս 
կողմից, քանի որ զինվորական կոլեկտիվը կազմակերպված 
է համայնքի սկզբունքով, ինչը նախատեսում է ընդհանուր 
կենցաղ, իշխանության ընդունելի (լեգիտիմ) կարգավիճակ, 
փոխհարաբերությունների կարգավորված բնույթ և այլն, ապա 
որոշակի նորմատիվ կանոնների և դրանք ներկայացնող 
սուբյեկտների անարդյունավետության դեպքում դրանց 
փոխարինելու են գալիս այլընտրանքային սուբյեկտներն 
իրենց ենթամշակույթով և վարքանորմատիվային 
համակարգով: Այսպես, եթե բանակում անձնակազմի 
փոխհարաբերությունների կանոնադրական մեխանիզմները 
չեն գործում կամ դրանք ներկայացնող մարմինները թույլ 
են, հեղինակազուրկ, անարդյունավետ, ապա դրանց 
բնականոն կերպով փոխարինելու են գալիս զինվորական 

31 Նույն տեղում, էջ 240:
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կոլեկտիվի մեջ մտնող այս կամ այն ենթամշակույթը 
ներկայացնող խմբի ոչ ֆորմալ արժեքներն ու նորմերը` 
իրենց ներկայացուցիչներով: Դրանով են բացատրվում 
զինվորական կոլեկտիվներում (և առհասարակ բանակում) 
ոչ կանոնադրական հարաբերությունների առկայությունն ու 
դրսևորումները` ի հակադրումն ֆորմալ հարաբերությունների, 
նորմերի և կանոնների: ինչպես գրում են հեղինակները, 
«Այն պետություններում, որտեղ հատկապես կարևորվում են 
բանակային կարգուկանոնի տարաբնույթ ֆորմալ ձևաչափերն 
ու պահանջները, հատկապես օրակարգային կանոնները, 
այնտեղ ոչ ֆորմալ նորմերը թույլ են արտահայտված: 
Համապատասխանաբար, եթե զինվորական կարգուկանոնի 
որևէ կողմ բարձր չի դասվում և չի կարևորվում, ապա 
համընդհանուր պարտադիր զինվորական կարգուկանոնի 
փոխարեն առաջ են գալիս առանձին խմբերի կողմից 
ներկայացվող վարքային նորմեր»32: Հրամկազմի և 
սերժանտական անձնակազմի կողմից կանոնադրական 
հարաբերությունների ամրապնդումը, անձնական 
օրինակով դրանց հետևելն ու ենթականերից նույնը 
պահանջելը բանակի գործառնման արդյունավետության 
կարևորագույն ներքին մեխանիզմներից են: Մինչդեռ 
հրամկազմի թույլ և անպատրաստ, հեղինակազուրկ և 
բարոյազուրկ լինելու դեպքերում է, որ բանակի ներքին 
կարգուկանոնին փոխարինման են գալիս տարաբնույթ 
կամայական միջանձնային կապեր և հարաբերություններ, 
որոնց դրսևորումները քայքայում են զինված ուժերը:   
 
Այսպիսով, ՀՀ և մի շարք այլ պետությունների զինված 
ուժերում տարածում է գտել այն թյուր կարծիքը, թե ոչ 
ֆորմալ փոխհարաբերությունները բանակում, այդ թվում` 
որոշ ենթախմբերի կողմից գերակա կարգավիճակի 
ստանձնումը այլ զինծառայողների հանդեպ և ղեկավարման 
նման ձևերի օգտագործումը բանակի սպաների և 
ենթասպաների կողմից պաշտոնական հարաբերությունների 
հետ համատեղ սատարում են բանակի ղեկավարմանն 

32 Նույն տեղում, էջ 243:
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ու նպաստում կարգուկանոնի հաստատմանը: իսկ 
իրականում դրանք ավելի շուտ վկայում են կանոնադրական 
հարաբերությունների անարդյունավետության, բանակում 
սերժանտական անձնակազմի, ենթասպաների և սպաների` 
կառավարման սակավ հմտությունների մասին, որոնց 
շարքերում թույլ օղակների առկայությունն անմիջապես 
լրացվում է շարքայինների կազմից առաջ եկող ոչ ֆորմալ 
հեղինակությունների` իրենց նեղ ենթամշակույթներով և 
վարքանորմատիվային համակարգով, որոնք հետագայում, 
որպես կանոն, ուժային կերպով պարտադրվում են բոլորին: 
 
Փաստորեն, զինվորական կոլեկտիվում կառավարման ֆորմալ 
մեխանիզմների փոխարինումը ոչ ֆորմալ մեխանիզմներով 
զուտ ձևական է դարձնում ուղղահայաց հարաբերությունների 
բնույթը, զրկում ղեկավար (հիմնականում սպայական) 
անձնակազմին ստորադասների առջև կանոնադրական 
պահանջներ դնելու և կառավարման համընդհանուր 
պաշտոնական մեխանիզմներ կիրառելու հնարավորությունից: 
ինչպես նշվում է, «Ռազմական կոլեկտիվի ֆորմալ 
կառուցվածքում ուղղահայաց հարաբերությունների 
փոխարինումը հորիզոնական հարաբերություններով 
խախտում է կանոնադրական փոխհարաբերությունները 
և հանգեցնում է հրամանատարի հեղինակազրկմանը: 
Ենթակաները չպետք է զգան, որ պաշտոնական ղեկավարը 
անձնական հետաքրքրվածություն ունի խմբի անդամներից 
որևէ մեկի նկատմամբ (լինի դա բացասական, թե դրական) 
կամ փորձում է ենթականերից ոմանց արտոնյալ դրության 
մեջ դնել, պահանջկոտ չլինել նրանց նկատմամբ: Դա 
մնացած զինվորների մեջ դժգոհության զգացողություն 
է առաջացնում և զինվորական կոլեկտիվում կարող է 
ֆավորիտիզմի, շողոքորթության և երեսպաշտության առիթ 
դառնալ: Դրանից բացի, ուղղահայաց հարաբերությունները 
պահանջում են հրամանատարի և ենթակաների միջև 
որոշակի հեռավորություն: Ֆորմալ առաջնորդի ոչ 
պաշտոնական հարաբերությունները ենթակաների հետ խմբի 
սոցիալ-հոգեբանական անառողջ մթնոլորտի ստեղծման 
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պատճառ կարող են դառնալ` նպաստելով բանակի 
թուլացմանն ու մարտական ոգու անկմանը, առավել ևս 
պատերազմական պայմաններում` խարխլելով կոլեկտիվի 
համախմբվածությունը»33:

2. Զինվորական կոլեկտիվում առաջնորդության իրականացման 
մեխանիզմները պայմանավորված են բանակի սոցիալական 
ինստիտուտի բրգաձև կառուցվածքով` աստիճանակարգման 
(հիերարխիկ) բնույթով, որի տեսանկյունից իշխանության 
և կառավարման գործընթացներն ունեն վարընթաց բնույթ` 
հրամանները և կարգադրությունները վերևից իջեցվում են 
ներքև: Համապատասխանաբար, բանակում ղեկավարման 
համակարգը ավտորիտար բնույթ է կրում, ուստի և 
առաջնորդության մեխանիզմներն անմիջապես բխում են 
անձի ֆորմալ կարգավիճակից և կամային հատկություններից: 
Առաջնորդության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեխանիզմների 
կիրառումը` կապված անձի կամային հատկությունների հետ, 
կարող է ունենալ հետևյալ տարբերակները.

Կամային ուժեղ 
հատկություններ

Կամային թույլ 
հատկություններ

Ֆորմալ 
մեխանիզմներ

Ուժեղ ֆորմալ 
իշխանություն` 
կանոնադրական 
հարաբերությունների 
ապահովում ֆորմալ 
իշխանության կամային 
հատկությունների, 
հեղինակության, 
արդյունավետ 
ղեկավարման 
շնորհիվ (լավագույն 
տարբերակը)

Ֆորմալ ղեկավարության` 
վերադասների 
հեղինակազրկում, 
դրա հետևանքով` 
կառավարման ֆորմալ 
մեխանիզմների 
անարդյունավետություն, 
այլընտրանքային 
ենթամշակույթների 
ի հայտ գալու 
հավանականություն

33 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 185-186:
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Ոչ ֆորմալ 
մեխանիզմներ

Զինվորական 
կոլեկտիվում ոչ ֆորմալ 
հեղինակությունների 
ի հայտ գալն ու նրանց 
ենթամշակութային 
վարքանորմատիվային 
մոտեցումների 
դրսևորում, դրանց 
պարտադրում բոլորին: 
Ֆորմալ իշխանության 
և կանոնադրական 
հարաբերությունների 
փոխարինում ոչ 
ֆորմալ իշխանության, 
հեղինակության և 
ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների 
համակարգով

Առաջնորդության 
կամային 
հատկությունների 
բացակայությունը ոչ 
ֆորմալ մեխանիզմների 
կիրառումն 
անարդյունավետ 
է դարձնում, որի 
հետևանքով, չընդունելով 
կանոնադրական 
հարաբերությունները և 
չունենալով ոչ ֆորմալ 
առաջնորդության 
մեխանիզմներ, 
զինվորական կոլեկտիվը 
քայքայվում է և 
անհնարին դարձնում 
մարտական խնդիրների 
կատարումը (վատագույն 
տարբերակը)

Այսպիսով, զինվորական կոլեկտիվի կառավարման և, 
համապատասխանաբար, մարտական խնդիրների լուծման 
արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, թե որքանով 
է բանակի և ստորաբաժանումների ղեկավար անձնակազմին 
հաջողվում համադրել կառավարման կանոնադրական 
մեխանիզմներն ու ֆորմալ լծակները ավտորիտար առաջնորդության 
բարձր կամային հատկանիշների, արդարացիության, 
բարյացակամության, մարտական ոգու սատարման և 
անձնական օրինակին դիմելու պատրաստակամությամբ: 
Զինվորական կոլեկտիվի կառավարման գործում կարող 
են կիրառվել նաև ժողովրդավարական ոճի որոշ տարրեր` 
հրամանատարի անկեղծ և ուղղակի շփումը զինծառայողների 
հետ, անձնական նախաձեռնության խրախուսումը և ինքնուրույն 
մտածողության զարգացումը, որը միտված կլինի զինծառայողների 
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ռազմամասնագիտական զարգացմանն ու անձնական աճին:
Զինվորական կոլեկտիվի կառավարման արդյունավետությունը 

մեծապես կախված է հրամկազմի ֆորմալ առաջնորդության 
հատկություններից, նրա կողմից դրված խնդիրների լուծմանն 
ուղղված ջանքերից, մարդկանց կոլեկտիվի ղեկավարման 
կարողություններից և փորձից, որը նաև ձեռք է բերվում 
զինծառայության ընթացքում: ինչպես նշում են հեղինակները, 
«Ռազմական խմբի գործառնումը մեծապես կախված է ոչ 
միայն հրամանատար-ենթակա փոխհարաբերություններից, 
այլև հրամանատարների կողմից արձակվող հրամանների 
և կարգադրությունների որակից: Դրանք պետք է լինեն 
իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպված, հիմնավորված, տեղին, 
իրազեկ, արդար և համաձայնեցված այլ կարգադրությունների 
հետ: Քիչ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ բավարար գիտելիքների 
և փորձի պակասի պատճառով առանձին սպաներ ոչ միշտ են 
լինում նրբազգաց, քաղաքավարի և համբերատար` գտնելով, 
որ կոպտությունը հրամանատարական պահանջկոտության 
հատկանիշ է: Առկա է նաև այն կարծիքը, որ ենթակաները 
պետք է կատարեն բացառապես զինվորական կանոնագրքից 
և հրամանից բխող պահանջները: իրականում հրամանը պետք 
է մղի ստեղծագործական ակտիվության և ինքնուրույնության 
հնարավորություն տա:

Ստորադասների նկատմամբ հրամանատարի պահանջների 
արդարացիությունը բխում է ոչ միայն նրանից, որ պետք է տրվի 
իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպված հրաման, այլ նաև նրանից, 
որ պետք է ապահովվեն դրա կատարման համար անհրաժեշտ 
պայմանները: Հակառակ դեպքում` ենթակաները, չունենալով 
հրամանը կատարելու իրական հնարավորություն, կհայտնվեն 
դժվարին կացության մեջ: Մի կողմից` նրանք իրավունք չեն ունենա 
շրջանցել այդ հրամանը (հրամանատարի հրամանն օրենք է 
ենթակայի համար), իսկ մյուս կողմից` դրա փաստացի կատարումն 
անհնարին կլինի: իրական հնարավորությունները հաշվի չառնող 
հրամանը կարող է ենթակայի մոտ հրամանատարի հեղինակության 
նվազման պատճառ դառնալ, իսկ ենթակային կարող է դրդել 
հրամանը կատարել` դիմելով անթույլատրելի միջոցների:

իշխանությունների նկատմամբ վստահության և իրական 
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հեղինակության առկայության դեպքում ենթական հրամանը 
կատարում է ոչ թե հարկադրաբար` ելնելով պատժվելու վախից, 
այլ սեփական համոզմունքին համապատասխան: վերլուծության 
դժվարությունն այստեղ այն է, որ հրամանը տալու և կատարելու 
ժամանակ, միևնույն հանգամանքների դեպքում, գործողությունների 
դրդապատճառները և, հետևաբար, դրանց սոցիալական 
բնութագրիչը կարող են բոլորովին տարբեր լինել: Հրամանը կարող 
է տրվել`
•	 ելնելով նրանից, որ հրամանատարը հստակ պատկերացնում 

է տվյալ հրամանի անհրաժեշտությունը բանակի կարիքների 
համար,

•	 ելնելով հրամանատարի կողմից իր իշխանությունը 
ցուցադրելու գիտակցված կամ ենթագիտակցական 
ցանկությունից, 

•	 ելնելով ենթակային հրամանի միջոցով վիրավորելու և 
ստորացնելու ցանկությունից,

•	 դաստիարակչական նպատակներով, որոնցում չկան 
ենթակայի նկատմամբ անձնական սուբյեկտիվիզմի տարրեր:

իր հերթին հրամանը կարող է կատարվել`
•	 պայմանավորված հրամանատարի նկատմամբ ենթակայի 

տածած վստահությամբ, 
•	 պատժված լինելու վախից,
•	 հրամանի անհրաժեշտության գիտակցման հիման վրա,
•	 հրամանին կամովին ենթարկվելու հիման վրա, երբ 

հասկացվում է բանակային պահանջների կարևորությունը,
•	 ելնելով բարեհաճություն շահելու և «կարիերայի սանդղակով» 

բարձրանալու ցանկությունից,
•	 ելնելով հայրենասիրական զգացմունքից,
•	 ավելորդ պրոբլեմներից խուսափելու համար,
•	 հրամանատարի բարյացակամ վերաբերմունքից դրդված և 

այլն:

Հրամանին չենթարկվելու հիմքում նույնպես ընկած են 
բազմապիսի դրդապատճառներ`
•	 ցուցամոլ վարքի (դեմոնստրատիվության) անհատական-
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հոգեբանական հակումը,
•	 ընդունված նորմերը խախտելու միտումը (չհամակերպվելը),
•	 հրամանատարի նկատմամբ անբարյացակամ վերաբերմունքը,
•	 այն կարծիքը, թե տվյալ հրամանը հրամանատարի 

ամենաթողության և կամակորության հետևանք է,
•	 այն համոզմունքը, թե հրամանին ենթարկվելը կվնասի 

սեփական արժանապատվությունը:

իրականում արդյունավետ առաջնորդության համար 
ենթակարգային հարաբերությունները պետք է կառուցվեն միմյանց 
նկատմամբ հարգանքի, բոլորի նկատմամբ խստապահանջության, 
վստահության և կատարողականության, նրբազգացության և 
սկզբունքայնության, անկեղծության և մատչելիության հիման 
վրա: Լավ հրամանատարը ենթականերին չպետք է դիտարկի 
միայն որպես ազդեցության առարկա: Նա միշտ պետք է 
հենվի հասարակական կարծիքի, բարոյական նորմերի, լավ 
ավանդույթների վրա` ձգտելով ենթակաների կողմից իր 
հրամանների ոչ թե ստիպողական կամ մեխանիկական, այլ` 
գիտակցական կատարմանը»34:

Հրամկազմի անձնային թույլ հատկությունների, կառավարման 
հմտություններին չտիրապետելու, կարգուկանոնի պահպանման և 
զինծառայության արդյունավետության մեջ շահագրգռվածության 
ցածր մակարդակ ունենալու դեպքում զինվորական կոլեկտիվի 
անդամների վարքը կարգավորող կանոնադրական նորմերն 
ու համընդհանուր արժեքներն իրենց տեղն են զիջում ոչ 
կանոնակարգային հարաբերությունների, որոնց նախաձեռնողները, 
լինի դա առանձին զինծառայող կամ զինծառայողների մի խումբ 
(խմբեր), ձգտում են իրենց սուբյեկտիվ, շահագրգիռ և միակողմանի 
ազդեցությունը հաստատել մյուս բոլոր զինակիցների նկատմամբ: 
ինչպես արդեն նշվեց, զինվորական կոլեկտիվի կառավարումը 
ոչ կանոնադրական հարաբերությունների միջոցով անցումային 
փուլ է` զինված ուժերում կարգուկանոնի բրգաձև համակարգի 
ապահովման և բանակի գործառնման արդյունավետության 
վիճակից դեպի անկանոն, տարերային, ներսից պառակտված և 

34 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005,էջ 189-191:
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բռնության տարբեր ձևերի միջոցով առանձին խմբերի կողմից 
մյուսներին ենթարկելու վիճակին, որի պայմաններում բանակը 
դադարում է հանդիսանալ ամբողջական, միաուղղված մարմին 
և արդյունավետորեն կատարել պետության անվտանգությունն 
ապահովելու իր գործառույթը:

2.4 Ոչ կանոնադրական հարաբերությունները 
և զինվորական կոլեկտիվի կառավարման 
հիմնախնդիրները

ինչպես նշվեց, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները 
զինվորական կոլեկտիվում առաջնորդության ոչ ֆորմալ 
մեխանիզմների կիրառման փորձ են, որը կարող է հրամկազմի 
և սերժանտական անձնակազմի կողմից կիրառվել որպես 
երկրորդական, ուղեկցող միջոց` կառավարման կանոնադրական 
մեխանիզմներին զուգընթաց, ինչը կոչված է նպաստելու 
զինվորական կոլեկտիվում մարդկային ջերմ հարաբերությունների 
ստեղծմանը, համագործակցության և նախաձեռնողականության 
խրախուսմանը, արդյունքում` անձի զարգացմանը զինծառայության 
ընթացքում: Սակայն եթե ոչ ֆորմալ առաջնորդությունը 
կանոնակարգված չէ, սկսում է փոխարինել զինվորական 
կոլեկտիվի կառավարման ֆորմալ մեխանիզմներին և հակասում է 
զինծառայության կանոնադրական նորմերին և կանոններին, ուստի 
այն հանդես է գալիս որպես շեղվող, իսկ հաճախ` հանցավոր վարք: 
Այսպես, զինված ուժերում հանցանքների էական մասը կազմում 
են ոչ ֆորմալ հարաբերությունների և ոչ ֆորմալ առաջնորդության 
հակականոնադրական դրսևորումների հետևանքով առաջ եկած 
կոպիտ խախտումները, մասնավորապես` ենթակաների նկատմամբ 
կիրառված բռնությունը, «դեդովշչինան» և այլն35:  

Ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունները 
ռազմասոցիոլոգիական հետազոտությունների համակարգում 
սահմանվում են որպես «ցանկացած հարաբերություններ, որոնք 
անպատիժ մնալու հետևանքով սրվում են ընդհուպ հանցավոր 
վարքի դրսևորումները, ներառյալ զինծառայողների ցանկացած 

35  Տե՛ս, օրինակ, Мацкевич И. М. Преступность в армейской среде. Социологические 
исследования, 2000,  № 4, С. 53-56:
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խմբի կամ առանձին ներկայացուցիչների կողմից սպառնալիքը 
զինակիցների անձի և իրավունքների հանդեպ»: Ընդ որում` ոչ 
կանոնադրական փոխհարաբերությունների սոցիալ-հոգեբանական 
բովանդակությունը ներառում է «ինքնահաստատման, վարքի, 
հարաբերությունների անհատական կամ խմբային շեղվող ձևեր, 
ինչպես նաև բացասական սովորություններ, խմբային կեղծ 
ավանդույթներ, զինծառայողների մոտ նյարդային խախտումներ և 
բռնկվող հոգեվիճակներ, որոնց հետևանքով իրենք նվաստացնում 
են զինակիցների անձնական արժանապատվությունը»36:

ինչպես նշում են ռազմական սոցիոլոգները, «բանակում 
շեղվող վարքի, մասնավորապես` ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների գործառնման հիմնական 
մեխանիզմը հետևյալն է. ելնելով համապատասխան 
առանձնահատկություններից` բանակում ձևավորվում են միմյանց 
հետ հակադրության մեջ մտնող սոցիալական խմբեր, որոնք 
ձգտում են սեփական խմբի դիրքի բարձրացմանը և իշխող 
դերի ամրապնդմանը: Զինվորական կոլեկտիվում այս կամ այն 
խմբի գերիշխող դիրքի ձևավորումն իր հերթին ենթադրում է այլ 
խմբերի նկատմամբ արտոնությունների և պարտականությունների 
ապահովում: Մի սոցիալական խմբի վեր դասելը մյուսներից, նրա 
համապատասխան արտոնությունների ձեռքբերման շնորհիվ, 
ենթադրում է այդ նպատակին հասնելուն ուղղված տարբեր տիպի 
բռնությունների իրականացում»37:

Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների ամբողջությունն 
ու ՀՀ զինված ուժերի կողմից դրանց դրսևորումների 
բազմաձևությունը ժառանգվել են խորհրդային բանակից, ինչպես 
նաև արդի հայաստանյան հասարակության սոցիալ-հոգեբանական 
հարաբերություններից և բարոյահոգեբանական վիճակից: Ներքին 
կոնֆլիկտայնության բարձր մակարդակը, անձանց և հատկապես 
երիտասարդների մոտ ինքնիրացման և ինքնաարտահայտման 
ցանկության գերակայությունն ու հասարակության մեջ 
համապատասխան մեխանիզմների թերզարգացվածությունը, 
օբյեկտիվ հնարավորությունների պակասն ու Խորհրդային 

36  Образцов И. В. Формы проявления неуставных отношений. Социологические исследования, 
1996,  № 2, С. 63-72.
37 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 219: 
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Միության փլուզումից ի վեր ամբողջ հետխորհրդային տարածքում 
շարունակվող արժեքային ճգնաժամը տեղափոխվում են բանակ և 
դառնում զինծառայողների բացասական փոխհարաբերությունների 
ուղենիշը: 

Ընդ որում, խորհրդային բանակից ժառանգվել են ոչ միայն 
բացասական ոչ կանոնադրական հարաբերությունների ձևերը, այլ 
նաև դրանց ռուսերեն անվանումներ, որոնք, ցավոք, «հաստատուն» 
տեղ են գտել հետխորհրդային ազգային բանակների զինվորական 
կոլեկտիվների բառապաշարում: ինչպես նշում են հեղինակները, 
«ՀՀ կանոնավոր բանակը ժառանգել է խորհրդային բանակի 
կանոնադրական մոդելը` վերջինիս բնորոշ շեղվող վարքի այնպիսի 
բացասական դրսևորումներն արդարացնող և ինչ-որ չափով նաև 
լեգիտիմացնող արժեքներով, որոնք ապահովում են բանակում 
հանցագործությունների, «դեդովշչինայի», «ստարիկ-մոլոդոյ» և 
այլ ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունների պահպանումը 
և շարունակականությունը բանակում: Սրանց գումարվեցին նոր ոչ 
կանոնադրական հարաբերությունների ձևեր, տարածում ստացան 
«չաստ նայողներ» և այլ վարքի մոդելներ»38:

Առանձնացնում են բանակում ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների հետևյալ տեսակները39.

Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների այս կառուցվածքը 
խորհրդային բանակում առկա վիճակի ձևափոխված տարբերակն 
է: Այսպես, օրինակ, խորհրդային բանակի զինծառայողների միջև 
տարբերակում չի դրվել ըստ նրանց` տարբեր հասարակական-
քաղաքական կազմակերպությունների պատկանելության, 
քանի որ դրանք Խորհրդային Միությունում չեն եղել, և բոլոր 
զինծառայողները կա՛մ ԽՍՀՄ Կոմունիստական կուսակցության 
անդամ էին, կա՛մ` ոչ: Հետխորհրդային զինված ուժերում 
զինծառայողների պատկանելությունը տարբեր հասարակական-
քաղաքական կազմակերպությունների կարող է որոշակի դեր 
խաղալ տարբեր տեսակի խտրականությունների համար: 

Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում ոչ 
կանոնադրական հարաբերությունների ուսումնասիրությունը ցույց 

38 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե.: Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 218:
39 Աղյուսակը բերվում է հետևյալ աղբյուրից` Образцов И. В. Формы проявления неуставных 
отношений. Социологические исследования, 1996,  № 2, С. 65.
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է տալիս, որ մեկ այլ գործոն` զինծառայողների պատկանելությունը 
տարբեր էթնիկ խմբերին և կրոնական դավանանքներին, էական 
է տարբեր տեսակի ոչ կանոնադրական հարաբերությունների 
հաստատման և բանակում այդ հիմքերի վրա տարբեր խմբերի 
ձևավորման համար, որոնք փորձում են իշխանություն հաստատել 
միմյանց հանդեպ: ՀՀ զինված ուժերում, հաշվի առնելով հայ 
հասարակության մոնոէթնիկ բնույթն ու հիմնականում ազգային 
միատարրությունը, ոչ կանոնադրական հարաբերություններում 
միջէթնիկ բախումների փոխարեն այդ հարաբերությունները 
դրսևորվում են համերկրացիության հիմքով, որի հետևանքով 
նույն կամ հարևան բնակավայրերից զինծառայողներ 
փորձում են միավորվել ոչ ֆորմալ խմբերում` իշխանություն 
հաստատելու այլ զինծառայողների նկատմամբ: Զինծառայության 
արդյունավետության տեսանկյունից` նման տարբերակումներն 
անհիմն են և, դրանց հիմքով ստեղծվող կոնֆլիկտային 
հարաբերությունները տարրալուծում են զինվորական կոլեկտիվը, 

Ոչ կանոնադրական 
հարաբեր�թյ�նների 

հիմք�մ 
ընկած 

սկզբ�նքները

«Դեդովչինա»
Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 

տարբերակ�մն ըստ 
ծառայ�թյան ժամկետների

Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 
տարբերակ�մն ըստ ազգային և 
կրոնական պատկանել�թյան

Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 
տարբերակ�մն ըստ որոշակի 

անհատական հատկ�թյ�նների

Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 
տարբերակ�մն ըստ կրոնական 

դավանանքների

Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 
տարբերակ�մն ըստ 

պատկանել�թյան քրեական 
խմբավոր�մների

Զինծառայողների ոչ ֆորմալ 
տարբերակ�մն ըստ տարբեր 

հասարակական և քաղաքական 
կազմակերպ�թյ�նների 

Երկրացի�թյ�ն

Ուժի 
պաշտամ�նք

Կրոնական 
գործոն

Քրեածին
գործոն

Հասարակական
-քաղաքական

գործոն
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արհեստականորեն սրում մթնոլորտը զորամասերում:
Ե՛վ ՌԴ, և՛ ՀՀ, և՛ հետխորհրդային մի շարք 

հանրապետությունների զինված ուժերում առկա «դեդովշչինայի» 
երևույթը նույնպես փոխանցվել է խորհրդային բանակից և 
պայմանավորված է նաև այդ բանակից ժառանգված` զինված 
ուժերի համալրման զորակոչային սկզբունքով, որի արդյունքում 
բանակը պարբերաբար համալրվում է երիտասարդ շարքայիններով: 
Որպես հետևանք` զորամասերում մշտապես ստեղծվում 
են զինծառայողների խմբեր, որոնք տարբերվում են իրենց 
ծառայության ժամկետով: Համապատասխանաբար, ծառայության 
ավելի երկարատև ժամանակահատվածն անցածները փորձում 
են դրա հիման վրա իշխանություն հաստատել և «առաջնորդել» 
նորեկներին, հիմնականում ուժի և հարկադրանքի միջոցով` 
խախտելով կանոնադրական նորմերը: 

Փորձելով բացատրել «դեդովշչինայի» պատճառները` ելնելով 
բանակի սոցիալական ինստիտուտի կառուցվածքի և կառավարման 
ներքին մեխանիզմների առանձնահատկություններից` ռազմական 
սոցիոլոգները նշում են. «Դեդովշչինայի» առաջացումն ու 
գոյությունն ունի իր թե’ օբյեկտիվ և թե’ սուբյեկտիվ պատճառները: 
յուրաքանչյուր զինվորական ստորաբաժանում` որպես համակարգ, 
բաժանվում է տիպային ենթահամակարգերի: Օրինակ` գունդը 
բաժանվում է գումարտակների, գումարտակը` վաշտերի, վաշտը` 
դասակների, վերջինս էլ` ջոկատների: Սրանցից յուրաքանչյուրը 
ֆորմալ խմբավորում է: Ղեկավարի իրավասությունները ներառում 
են համակարգի ամբողջությունն ապահովելը, ենթահամակարգում 
կանոնադրական պահանջների իրականացումը, բարձր ղեկավար 
օղակների կողմից տրվող հրամանների կատարումը և այլն: 
Ղեկավար օղակը ներկայացնող անձի համար կանոնադրական 
միջանձնային հարաբերություններն ունեն երկու բաղկացուցիչ. 
իրենից բարձր  ղեկավար օղակը, որին նա անվերապահորեն 
ենթարկվում է, և իրենից ցածր  օղակները, որոնք անվերապահորեն 
ենթարկվում են իրեն: Կանոնադրական հարաբերությունների 
այս կարգը պահպանվում է զինվորական պաշտոնակարգի բոլոր 
աստիճաններում, բացի ստորինից: Շարքային անձնակազմը, 
փաստորեն, պարտավոր է կատարել իրենից բարձր  ղեկավարման 
օղակների հրամանները, սակայն չունի ստորադասներ: 
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1995 թ. Ռուսաստանի բանակից զորացրված զինվորների և 
սերժանտների շրջանում կատարված սոցիոլոգիական հարցումից 
պարզ դարձավ, որ նրանց մեծամասնությունը «դեդովշչինայի» 
պատճառ են համարում զինվորական պաշտոնակարգի այս 
առանձնահատկությունը` փաստելով, որ այն պարագայում, երբ 
բարձր հրամկազմն իրեն հակադրում է ցածր հրամկազմին, իսկ 
վերջինս էլ` սերժանտներին, ծառայության ավելի մեծ ժամկետ 
անցած զինծառայողներն իրենց հակադրում են նորակոչիկներին:

«Դեդովշչինան» միջանձնային հարաբերությունների ձև է, 
որն իր կայուն տեղն է գտել զինվորական կոլեկտիվում: Երբեմն 
«դեդովշչինայի» ներգործությունը կոլեկտիվի անդամների 
վրա ավելի մեծ է, քան ֆորմալ օրենքներով սահմանված 
պահանջներինը: Զինվորական կոլեկտիվում ներքին նորմերը 
գլխավորապես ծառայում են ներքին պաշտոնակարգի 
«վերնախավին» և ոչ թե ճնշող մեծամասնություն կազմող 
սովորական զինվորներին»40:

«Դեդովշչինայի» պայմաններում զինվորական կոլեկտիվում 
ստեղծվում է որոշակի հավասարակշռություն, որը այս կամ 
այն չափով երաշխավորում է արդարության սկզբունքի 
հարաբերական պահպանում: ինչպես նշում են հեղինակները, 
«Բարոյական խրախուսման ոչ ֆորմալ համակարգի բնույթն 
այն է, որ ծառայության կրտսեր փուլերի հետ կապված 
«պարտականությունների» անվերապահորեն կատարումը 
երաշխավորում է համապատասխան ժամանակահատվածում 
տեղափոխում նոր որակի` զինծառայության ավագ փուլի, 
որով ենթադրվում է նախկին «պարտականությունների» 
փոխարինումը նոր «առավելություններով»: Այս համակարգը 
լավ մշակված է և կայուն, այդ պատճառով զինծառայողների 
մեծամասնության կողմից ընկալվում է որպես անհրաժեշտ և 
բանակային պայմաններում նպատակահարմար»41: Սակայն, 
որպես հետևանք, զորակոչային տարիքի երիտասարդությունը 
խուսափում է զինվորական ծառայությունից, այն համարում 
է պարտադրվող և ոչ թե ցանկալի, չի ցանկանում ընդգրկվել 

40 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 220-221:
41 Նույն տեղում:
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անհիմն ստորադասման հարաբերությունների մեջ` թեկուզ 
որոշակի ժամանակահատվածով: Հազիվ թե կարող է սփոփանք 
հանդիսանալ նաև վերոնշյալն այն մասին, որ հարաբերական 
արդարության ապահովումը «դեդովշչինայի» պայմաններում 
վերջիվերջո կբերի նոր զորակոչվածների հանդեպ առաջնորդության 
հաստատմանը. երիտասարդների մի մասը դա չի ուզում և միակ 
արդարությունը տեսնում է բոլորի վրա հավասարապես տարածվող 
կանոնադրական նորմերի համակարգի, ինչպես նաև դրա 
արդյունավետությունն ապահովող ղեկավարության մեջ: 

Կառավարման կանոնադրական համակարգի վերոնշյալ 
թերություններից բացի` «դեդովշչինա» երևույթի առկայությունը 
բանակում բացատրվում է նաև կրտսեր հրամկազմի թույլ, 
չպատրաստված լինելով42:

Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պայմաններում 
զինվորական կոլեկտիվի կառավարման միջոցը  ոչ թե հրամկազմի 
հեղինակությունը և արհեստավարժությունը, առաջադրված 
խնդիրների լուծման ընթացքում անձի ֆիզիկական և հոգեբանական 
կարողությունների զարգացման հնարավորությունը և անհատական 
ներուժի դրսևորումը և կամ էլ` կանոնադրական նորմերի 
լեգիտիմությունն են, այլ բռնությունը: իբրև առաջնորդության 
իրականացման ոչ կանոնադրական միջոց` բռնությունը 
զինակիցների հանդեպ լինում է ֆիզիկական և հոգեբանական, 
որոնք կարող են միմյանց հետ զուգակցվել43:  Ընդ որում, եթե 
ֆիզիկական բռնությունը հրամկազմի ներկայացուցիչների կողմից 
ենթակաների հանդեպ կարող է ծառայեցվել կարգուկանոնի 
հաստատմանը, հանդիսանալ դաստիարակչական մեթոդների մասը 
կամ օգտագործվել որպես այլընտրանքային պատժամիջոց առավել 
անուղղելի զինծառայողների հանդեպ, ապա այն իրականացվում 
է տվյալ սպայի անձնական պատասխանատվությամբ: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ որոշ սպաների 
փորձի համաձայն` ֆիզիկական բռնությունը ենթակաների 
հանդեպ դաստիարակչական նպատակներով ունեցել է իր 
արդյունավետությունը, սակայն նաև եղել են  դեպքեր, երբ անտեղի 

42 Образцов И. В. Формы проявления неуставных отношений. Социологические исследования, 
1996,  № 2, С. 66:
43  Բռնության դրսևորումների մասին զինված ուժերում տե՛ս, օրինակ, նույն տեղում, էջ 66:
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բռնության գործադրմանը ենթական անմիջապես պատասխանել է 
համանման գործողությամբ, որի արդյունքում սպան նվաստացվել 
է, դրանով իսկ գցել առհասարակ սպայի պատիվը, կորցրել իր 
հեղինակությունը44:

Այլ բան է բռնությունը ոչ կանոնադրական 
հարաբերություններում, որն ուղղված է ոչ թե կանոնադրական 
նորմերին զինծառայողների ենթարկմանը, այլ զինծառայողների 
մի խմբի կամքին, երբ այդ խումբը փորձում է իշխանություն 
հաստատել մյուսների նկատմամբ: Ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների բոլոր տարատեսակներում ֆիզիկական և 
հոգեբանական բռնությունն իրականացվում է զինակիցների կամքին 
հակառակ` խախտելով կանոնադրական նորմերը և բարոյական 
սկզբունքները, ուստի չի կարող համարվել առաջնորդության 
դրսևորման մեխանիզմ: Ոչ կանոնադրական հարաբերություններում 
բռնության կիրառումը ուղղված չէ զինակիցների մեջ ցանկության 
առաջացմանը` ծառայելու համընդհանուր գործին: Ընդհակառակը` 
այն ստեղծում է ոչ միայն հարկադրանքի մթնոլորտ և սքողված 
ատելություն զինակիցների և ղեկավար անձնակազմի հանդեպ, 
այլև ատելություն առհասարակ զինծառայության նկատմամբ, որը 
ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով ոմանք 
սկսում են ընկալել որպես զվարճանք և սեփական անձնային 
հիմնախնդիրների բարդում մյուսների վրա, իսկ ոմանք էլ` որպես 
կյանքի նվաստացուցիչ մի փորձ, որը որևէ կերպ չի առնչվում 
մարտական կարողությունների ձեռքբերման և ինքնազարգացման 
հնարավորություններին:

ՀՀ զինված ուժերում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների 
ձևաչափի առանձնահատկությունները պայմանավորված են 
հայաստանյան հասարակության մեջ արմատացած մի շարք 
բացասական երևույթներով, որոնցից են հովանավորչությունը 
և քրեածին ենթամշակույթի տարածումը: Հովանավորչության 
ենթամշակույթը կոռուպցիայի ձևերից է և տարածված 
լինելով հայ հասարակության մեջ` որպես ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների դրսևորումներից մեկը, ներթափանցել 
է նաև հայկական բանակ: «Հովանավորչության» դեպքում 

44 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Мулява О. Д., Вапилин Е. Г. “Рукоприкладство в армии”. 
Социологические исследования, 2005,  № 11, С. 53-62:
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արդեն ծառայողական փորձ ունեցող, հեղինակություն վայելող 
զինծառայողը հովանավորում է նորակոչիկին և ամեն կերպ 
ապահովում նրա հետագա «հաջողակ» ծառայությունը45: 
Արդյունքում` հովանավորություն ստացած զինվորը, անկախ իր 
մտավոր և ֆիզիկական կարողություններից կամ արժանիքներից, 
իշխող որոշակի դիրք է զբաղեցնում զինվորական կոլեկտիվում»46: 
Բնականաբար, արդարության և հավասար հնարավորությունների 
սկզբունքների այսպիսի խախտումը չի կարող խթանել այլ 
զինծառայողների ինքնազարգացումը և արդյունավետ ծառայության 
ցանկությունը, չի նպաստում մրցունակության բարձրացմանը:

«Քրեածին գործոնի» տարածումը երիտասարդության 
շարքերում պայմանավորված է ոչ միայն հասարակության մեջ 
մեկ համընդհանուր արժեհամակարգի բացակայությամբ և 
արժեքային քաոսով, որտեղ չկա միասնական պետականամետ 
գաղափարախոսության հիման վրա հասարակության բոլոր 
անդամների միաբանում, այլ նաև հայկական հեռուստաալիքների 
կողմից թողարկվող անորակ հաղորդումներով, հատկապես 
հեռուստասերիալներով գովազդվող և ուսուցանվող քրեական 
ենթամշակույթով` ներառյալ քրեածին մտածելակերպն ու 
բառապաշարը:  

Բանակում «քրեածին գործոնը» զինծառայողներին ոչ 
ֆորմալ ձևով բաժանում է ենթախմբերի` ըստ մինչբանակային 
քաղաքացիական կյանքում նրանց` քրեական այս կամ այն խմբին 
պատկանելության սկզբունքի: Անկախ այն հանգամանքից` 
այս կամ այն զինծառայողները նախկինում  ունեցել են արդյոք 
դատվածություն, թե` ոչ, նրանք կարող են լինել հասարակության 
մեջ գոյություն ունեցող տարբեր հանցագործ խմբերի հատուկ 
մշակութային առանձնահատկությունների կրողներ, ինչն իր 
արտահայտությունն է գտնում նաև բանակային ծառայության 
տարիներին` դառնալով բանակում ոչ կանոնադրական 
հարաբերությունների դրսևորման ձևերից մեկը»47:

45 Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների այս ձևը հայկական բանակում տարածված առօրյա 
լեզվով անվանվում է “проход”` ռուսերեն նույնանուն բառից և ռուսական (խորհրդային) բանակից եկող 
համանման երևույթին համապատասխան:
46 Ռազմական սոցիոլոգիա. Ուսումնական նյութերի ժողովածու (Լ. Հարությունյանի 
խմբագրությամբ): Ե., Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2005, էջ 221:
47 Նույն տեղում, էջ 222:
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Նման ենթամշակույթի պայմաններում հասարակության և, 
մասնավորապես, զինծառայության մեջ մտնող երիտասարդները 
մյուսներին դիտում են որպես թշնամի, հակառակորդ կամ 
էլ ենթարկմանը ենթակա օբյեկտ: Համագործակցության 
և աջակցության արժեքները նման երիտասարդների մոտ 
համարվում են թուլացնող, տղամարդուն ոչ վայել, ստորացուցիչ: 
Մինչդեռ հակառակը` հասարակական հարաբերություններն ու, 
մասնավորապես, զինվորական կոլեկտիվի արդյունավետությունն 
ուղղակիորեն պայմանավորված են փոխաջակցությամբ, 
փոխընկալմամբ և փոխըմբռնմամբ, համագործակցությամբ, 
միասնականությամբ, հիմնախնդիրների համատեղ լուծման 
կարողությամբ: Չվստահելը, չհամագործակցելը և թշնամական 
վերաբերմունքը պետք է դրսևորվեն միմիայն հակառակորդի 
զինված ուժերի և զինծառայողների հանդեպ, այլ ոչ թե` սեփական 
բանակի և հասարակության: Այդ պատճառով է, որ նմանների 
վարքը չի նպաստում հասարակության, ինչպես նաև դրա առանձին 
կառույցների ամրապնդմանն ու գործառնմանը և համարվում է 
հակասոցիալական: Նման անձինք ցանկալի չեն որևէ սոցիալական 
կառույցում, այդ թվում` զինված ուժերում:

Մյուս կողմից, զինծառայությունը իր առաքելությամբ պետք 
է նպաստի անձի դրական վերափոխմանը, դաստիարակությանը, 
նրան դարձնի հասարակության լիիրավ կարգապահ անդամ: ՀՀ 
բանակում զորակոչային կարգով զինծառայության երկու տարիները 
իրենց տևողությամբ հավասար են բուհերի մագիստրատուրայում 
ուսումնառության ժամանակահատվածին, որի արդյունքում 
անձը սովորաբար ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիքներ 
և այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են հաղորդակցման, 
օտար լեզուների իմացության, համակարգչին տիրապետելու 
կարողությունները: Եթե զինծառայության տարիներին  անմիջական 
զորավարժությունները, կարգապահական վարքի դաստիարակումն 
ու ֆիզիկական պատրաստությունը նույնպես զուգակցվեն 
մասնագիտական գիտելիքների տարրերի ձեռքբերման և 
վերոնշյալ հաղորդակցական հմտությունների ուսուցանման հետ, 
ապա զինծառայողներն ավելի ընդգրկված կլինեն ծառայության 
օրացույցում, կունենան անձնական աճի և զարգացման ավելի 
մեծ ձգտում և, օրվա մեծ մասը զբաղեցված լինելով իրենց 
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համար օգտակար աշխատանքով, պակաս հակված կլինեն ոչ 
կանոնադրական հարաբերությունների և տարբեր տեսակի 
խախտումների:

Ցանկացած բանակ չի կարող խուսափել իր ներսում ոչ 
կանոնադրական հարաբերությունների դրսևորումներից, որոնք, 
ինչպես արդեն նշվել է, պայմանավորված են յուրաքանչյուր 
սոցիալական ինստիտուտում կառավարման ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ մեխանիզմների համադրության, համաչափության 
առանձնահատկություններով: Բանակում այդ համադրումը 
պետք է կատարվի հօգուտ ֆորմալ հարաբերությունների 
էական ծավալի, որտեղ կանոնադրական հարաբերությունները 
և դրանք կարգավորող ֆորմալ նորմերն ու կանոնները պետք 
է լինեն հիմնականը և որոշիչը: Այս սկզբունքը հանդիսանում է 
նաև ոչ կանոնադրական հարաբերությունների աճի և սրման 
կանխարգելման հիմնական նախապայմանը: 

Մի շարք այլ ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների 
համաձայն, եթե բանակում ծառայելու հատուկ ձգտում են 
ցուցաբերում այն երիտասարդները, որոնց բնորոշ է կառավարելու, 
ավտորիտարիզմի, մյուսներից առանձնանալու ցանկությունը, ապա, 
օրինակ, գերմանական բանակում արված հետազոտությունների 
համաձայն` զինծառայության ընթացքում այդ երիտասարդները 
դադարում են մյուսներին իրենցից  ցածր դասել, ձեռք են բերում 
հանդուրժողականության հատկություններ, սովորում են ծառայել 
տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների և տարբեր կարողություններ 
ունեցողների հետ` կողք կողքի48: 

ԱՄՆ զինված ուժերի պատմության ընթացքում եղել են ոչ 
կանոնադրական հարաբերություններ, որոնք պայմանավորված 
են եղել ամերիկյան հասարակության էթնոսոցիալական 
կազմով և, համապատասխանաբար, բանակի անձնակազմի 
առանձնահատկություններով: Ոչ ֆորմալ հարաբերություններում 
խտրականություն է դրսևորվել ամերիկյան բանակում ծառայող 
աֆրո-ամերիկացիների, կանանց, երիտասարդ միգրանտների 
հանդեպ: Բանակի կառուցվածքային բարեփոխումների, 
ուժեղ վերահսկողության, ինչպես նաև մշտական և ամբողջ 

48 Տե՛ս, օրինակ, Roghmann K., Sodeur, W. “The Impact of Military Service on Authoritarian Attitudes: 
Evidence from West Germany”. American Journal of Sociology, Vol. 78, N. 2, Sept. 1972, pp. 418-433:
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հասարակության ընդգրկմամբ տեղեկատվական աշխատանքի 
շնորհիվ հնարավոր եղավ հաղթահարել այդ բացասական 
երևույթը: Այժմ ամերիկյան բանակում շեշտը դրված է տարբեր 
զորամասերի, զորատեսակների ներկայացուցիչների միջև 
մշտական մրցակցության վրա, որը, սակայն, ոչ միայն չի բերում 
զինծառայողների պառակտմանը և բախմանը զինված ուժերում, 
այլև խթանում է մշտական մրցակցությունն ու կատարելագործումը49:

Զինծառայողների մոտ հակադրման և կոնֆլիկտայնության 
միտումները կառուցողական դաշտ տեղափոխելու, նրանց ֆորմալ 
կառույցների` զորամասերի, վաշտերի միջև ռազմամարզական 
մրցումներ կազմակերպելու, նրանց մեջ մրցակցության և 
հաղթանակի ցանկությունը խթանելու այս միջոցը անմիջապես 
կնպաստի զինծառայողների խմբերում կոնֆլիկտային 
ներուժի պակասեցմանն ու իրացմանը զինծառայության 
արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Այստեղ, 
ամերիկյան փորձին համապատասխան, կարևոր է զինծառայողների 
ֆորմալ խմբերին տարբերակիչ նշաններ շնորհելը, որոնք 
նրանք կրելու են համազգեստի վրա և դրանով տարբերակվելու 
են այլ խմբերի ներկայացուցիչներից: Տարբերակիչ նշանները 
պետք է ոգևորիչ լինեն դրանք կրող զինծառայողների համար. 
սովորաբար նման նշանների վրա պատկերված են գիշատիչներ` 
պայմանավորված համապատասխան տեղամասում զորամասի 
գտնվելու հանգամանքով և կամ էլ ձևավորվում են հենց իրենց`  
խմբի զինծառայողների կողմից: Զինծառայողների յուրաքանչյուր 
խումբ ընկալում է իր խմբի տարբերակիչ նշանը որպես իրենց 
հետ նույնացվող, իրենց ոգևորող և ուժ հաղորդող պատկեր: 
Ռազմամարզական միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև 
զինծառայության կենցաղում ֆորմալ խմբերի տարբերակիչ 
նշանները հանդիսանում են զինծառայողների խմբային 
նույնականացման, խմբային «ես»-ի պայմանական նշանը, որը 
զինվորական կոլեկտիվի կառավարման գործում ունի խմբի 
անդամներին միավորող, նրանց ֆորմալ հարաբերությունները 
ուժեղացնող բնույթ:  

49 Տե՛ս, օրինակ, Kelty, R., Kleykamp, M., Segal, D. R. The military and the Transition to Adulthood. The 
Future of Children, Vol. 20, N. 1, Transition to Adulthood, Spring, 2010, pp. 181-207:





3
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ

վ. Հ. ԱվԵՏիՔյԱՆ



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՄ Եվ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐի ՄՈԲիԼիԶԱՑՈՒՄ

վ. Հ. Ավետիքյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

3

74

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ

Առաջնորդելը՝ որպես գործողություն, ճիշտ ընկալելու համար 
պետք է բացահայտել տարածված մի քանի միֆ: Մասնավորապես.
•	 Մարդիկ առաջնորդներ չեն դառնում, առաջնորդներ ծնվում են:
•	 Առաջնորդմանը բնորոշ հատկանիշներն ու որակները մարդուն 

տրվում են ի վերուստ:
•	 իսկական առաջնորդը մշտապես առաջնորդում է իր խմբին:
•	 իսկական առաջնորդը գիտի կամ պետք է իմանա ինչ անել 

(հատկապես դժվարին պահերին):
•	 Եթե առաջնորդ ես, ուրեմն հիմնական աշխատանքն ու 

պատասխանատվությունը քո ուսերին են:  
•	 Միայն առաջնորդը կարող է առաջնորդել կամ առաջնորդել 

կարող ես, եթե ունես համապատասխան դիրք, պաշտոն, 
կոչում (հավաքական՝ իշխանություն):

«Համաձայն պայմանական իմաստության՝ առաջնորդները 
հովիվներն են, որոնք պաշտպանում են իրենց հոտը դաժան 
շրջակայքից50»: Սա, ինչպես նաև վերոհիշյալները իսկական միֆեր 
են, որոնք սահմանափակում են ինչպես առաջնորդելու, այնպես էլ 
առաջնորդել սովորելու մարդկանց հնարավորությունները: իսկ ո՞րն 
է իսկական առաջնորդումը:

«Առաջնորդները, որոնք իրապես հոգատար են իրենց 
հետևորդների նկատմամբ, ցուցադրում են նրանց իրենց 
իրավիճակի ցավալի իրականությունն ու պահանջում, որ նրանք 
ձևավորեն պատասխան: Փոխանակ մարդկանց հավաստիացնելու, 
որ նրանց լավագույն ջանքերը բավարար են, առաջնորդները 
պահանջում են, որ մարդիկ գերազանցեն իրենք իրենց: Եվ 
փոխանակ հարթեն կոնֆլիկտները, առաջնորդները ստիպում են, որ 
վեճերը ջրի երես դուրս գան»51: Ահա սա է իսկական առաջնորդումը:

Թեև այս գրքի հիմնական նպատակը առաջնորդել 
սովորեցնելն է և ոչ վերոհիշյալ միֆերը հերքելը, այնուամենայնիվ,  

50 “The Work of Leadership”, Ronald Heifetz and Donald Laurie, Harvard Business Review, դեկտեմբեր 
2001, էջ 5:
51 Տե՛ս նույն տեղը:
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սույն գլխում նաև մանրամասն անդրադարձ կկատարվի 
դրանց՝ օգնելու ընթերցողին հասկանալ, որ վերոհիշյալները 
սահմանափակող հայտարարություններ են և կարող են խանգարել 
յուրաքանչյուրին` իսկապես առաջնորդելու: Ամեն դեպքում, 
ամենասահմանափակողները նշված առաջին և երկրորդ միֆերն են, 
ու դրա փաստարկն այն է, որ եթե այս գիրքը գրվել է, և այն կարդում 
են, ուրեմն այդ երկուսը չեն կարող միֆեր չլինել…

իրապես, սովորել և սովորեցնել առաջնորդել կարելի է, 
որովհետև հենց այդ երկու գործողությունները հանդիսանում են 
առաջնորդման լավագույն օրինակներ: Լավագույն առաջնորդները, 
որոնք իսկապես առաջնորդում են, մշտապես աշխատում են 
նոր գիտելիք, իմաստություն և փորձ ձեռք բերելու ուղղությամբ՝ 
միևնույն ժամանակ քաջալերելով իրենց շուրջը գտնվող մարդկանց 
և հանրությանը դուրս գալ իրենց «հանգստյան գոտիներից» և 
նույնպես սովորել, որքան էլ որ դա վտանգավոր, վախենելու կամ 
ռիսկային լինի:    

3.1. Առաջնո՞րդ, թե՞ առաջնորդում. ո՞րն է 
տարբերությունը 

Հասկանալու համար առաջնորդման իմաստը պետք 
է կարողանալ առաջին հերթին առաջնորդելը տարբերակել 
առաջնորդից, քանի որ ընդհանրապես այդ երկու 
հասկացություները մարդկանց շփոթվելու առիթ են տալիս (իսկ 
որևէ նոր բան լսելիս շփոթվելը արդեն նշանակում է  պատրաստ 
լինել սովորելու):

Իշխանություն
(Առաջնորդի գործառույթների 

իրականացում)
Առաջնորդում

Տրված լիազորություն՝ 
մատուցելու որոշակի 
ծառայություն

Գործունեություն, որով 
ներգործում ենք խմբի վրա 
ու մղում լուծելու ծառացած 
մարտահրավերները.



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒՄ Եվ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐի ՄՈԲիԼիԶԱՑՈՒՄ

վ. Հ. Ավետիքյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

3

76

Դիրքին (պաշտոնին) տրված 
լիազորությունները կիրառելու 
կարողություն:

Առաջընթացի նպատակով խմբի 
ռեսուրսների մոբիլիզացում:

Փորձենք հասկանալ վերոնշյալ տարբերակումը:
Ծնված օրվանից մարդը առնչվել և առնչվում է առաջնորդների 

հետ: յուրաքանչյուրի համար առաջնորդներ են ընտանիքում՝ 
ծնողը կամ ընտանիքի այլ ավագ անդամը, բակում՝ միգուցե ավագ 
խաղընկերը, դպրոցում՝ ուսուցիչը, բանակում՝ հրամանատարը, 
աշխատավայրում՝ ղեկավարը և այլն: Նրանցից յուրաքանչյուրն 
իր կոնտեքստում համապատասխանաբար  ունի իշխանության 
իր ուրույն ռեսուրսը,  որն իրացնում է իր հնարավորությունների 
սահմաններում՝  հօգուտ այն սոցիալական համակարգի (խմբի), 
որին ծառայում է: Բայց արդյո՞ք նրանք, լինելով առաջնորդներ, 
մշտապես առաջնորդել ու առաջնորդում են մարդկանց:

Նախևառաջ փորձենք հասկանալ «առաջնորդ» 
հասկացությունը՝ դիտարկելով գորիլլաների դասական օրինակը: 
ինչո՞ւ գորիլլաների: Որովհետև մարդկանց և գորիլլաների DNA-ի 
մոտ 98 %-ը նույնն է:

Գորիլլանները հիմնականում ապրում են խմբերով, որոնք, 
որպես կանոն, կազմված են լինում իգակական և արական սեռի 
գորիլլաներից, երեխաներից և մեկ «Ալֆա արու» կամ «Արծաթափայլ 
գորիլլայից»: վերջինս այդպես է կոչվում մեջքի  արծաթագույն 
բաշի պատճառով, որը վկայում է նրա տարիքի և ձեռք  բերած 
փորձի մասին: յուրաքանչյուր արծաթափայլ միանշանակ իր խմբի 
առաջնորդն է կամ, այլ կերպ ասած, իշխանություն կրողը, քանի 
որ տարիների ընթացքում ձեռք բերած փորձը, իմաստությունը և 
ուժը նրան թույլ են տալիս ղեկավարել իր խմբին: Գորիլլաների 
խմբի կենսակերպը անտառում դիտարկելու դեպքում կարելի 
է արձանագրել հետևյալը: Ամեն առավոտ` արթնանալուն պես 
նրանց առաջին խնդիրը սնունդ հայթայթելն է: Խմբի բոլոր 
անդամները, աչքերը արծաթափայլին  հառած, սպասում են առաջ 
շարժվելու և սնունդ փնտրելու նրա հրամանին: Եվ դա հասկանալի 
է. չէ՞ որ արծաթափայլը, ելնելով տարիների իր փորձից, գիտի, թե 
տարվա տվյալ եղանակին անտառի որ մասում կարող են գտնել 
ամենահարմար սնունդը: Ուրեմն, արծաթափայլ գորիլլայի առաջին 
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գործառույթը ուղղություն ցույց տալն է: Գորիլլաների խմբի հետագա 
գործողություններին հետևելիս պարզվում է, որ ճանապարհին 
նրանց միջև կոնֆլիկտ է առաջանում: Եվ եթե, ասենք, կոնֆլիկտը 
վերաբերում է այն բանին, թե որ գորիլլան ինչպես պետք է 
շարժվի առաջ, ապա խնդրին միջամտելու և կոնֆլիկտը հարթելու 
դերակատարությունը ստանձնում է, իհարկե, արծաթափայլը: 
ինչո՞ւ: Որովհետև խմբում (սոցիալական համակարգում) կարգ 
ու կանոն հաստատելը յուրաքանչյուր առաջնորդի (ղեկավարի, 
հրամանատարի, կառավարչի/մենեջերի և այլն) երկրորդ կարևոր 
պարտականությունն է: Գորիլլաների խումբը ակնկալում է, որ 
արծաթափայլը գիտի (և դա այդպես է) ինչպես կարգ ու կանոն 
հաստատել ու հարթել առկա կոնֆլիկտը: Արծաթափայլի հրամանը 
խմբի համար միանշանակ ազդեցիկ է: Գորիլլաների կյանքի 
ուսումնասիրությունը մեզ ցույց է տալիս, որ նրանց, հատկապես 
փոքրիկների թիվ մեկ թշնամին հովազն է: Եթե անտառում 
սնունդ փնտրող գորիլլաների դիտարկվող խմբի վրա հարձակվի 
հովազը, ապա խմբի բոլոր անդամները դարձյալ դիմելու են 
արծաթափայլի պաշտպանությանը, իսկ նա իր առավելագույն 
ջանքերը գործադրելու է պաշտպանելու խմբին՝ կռվելով հովազի 
դեմ և վտարելով նրան: Արծաթափայլը վարվելու է նկարագրվածի 
պես, քանի որ առաջնորդների երրորդ կարևոր գործառույթը խմբին 
արտաքին վտանգներից ու հարձակումներից պաշտպանելն է:

Գորիլլաների խմբին վերաբերող փոքրիկ ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր իշխանություն կրող անձ կամ, այլ 
կերպ ասած, առաջնորդ (ղեկավար, հրամանատար, կառավարիչ/
մենեջեր և այլն) իր ղեկավարած խմբի նկատմամբ ունի երեք 
հիմնական պարտականություն կամ խմբին մատուցում է երեք 
հիմնական ծառայություն: Դրանք են.
•	 խմբին ուղղություն ցույց տալը,
•	 խմբում առաջացող կոնֆլիկտները հարթելն ու կարգ ու կանոն 

հաստատելը,
•	 խմբին արտաքին միջամտություններից կամ հարձակումներից 

պաշտպանելը:

  Առաջնորդի կողմից մատուցվող վերոհիշյալ երեք 
ծառայությունները չափազանց կարևոր են խմբի բարեկեցության 
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և գոյատևման համար: Ամեն անգամ, երբ խումբը կամ խմբի 
որևէ անդամը հանդիպում է դժվարութունների կամ խնդիրների, 
արծաթափայլ առաջնորդը պետք է կարողանա լուծել ծառացած 
խնդիրը՝ օգտագործելով տարիների (իսկ շատ դեպքերում նաև 
դարերից եկող) ընթացքում ձեռք բերած «իմաստությունն» ու փորձը: 
Սրանք այն դեպքերն են, երբ առաջնորդը ծանոթ է առաջացած 
խնդրին և միևնույն ժամանակ գիտի դրա լուծման մեկ կամ նույնիսկ 
մի քանի եղանակ: իսկ ի՞նչ անել, երբ նույնիսկ խնդիրն է անծանոթ, 
էլ չենք խոսում խնդրի լուծման ձևերի մասին: Ահա այստեղ է ի հայտ 
գալիս իսկական առաջնորդման անհրաժեշտությունը: Այստեղ է, 
որ խմբի առաջնորդը կամ որևէ այլ անդամը (վերևում նշվեց, որ 
«Առաջնորդել կարող է միայն առաջնորդը» հայտարարությունը 
միֆ է) պետք է և կարող է ցուցաբերել իսկական առաջնորդություն 
և օգնել խմբին/խմբի մեկ այլ անդամին՝ լուծելու իր առջև ծառացած 
բարդագույն և անհայտ լուծմամբ խնդիրը: «Առաջնորդում» 
հասկացության լավագույն սահմանումներից մեկը   կարելի է 
համարել հետևյալը. 

«Իրական առաջնորդումը այն գործողությունը կամ 
գործունեությունն է, որով փորձում ես լուծել (անկախ այն 
հանգամանքից՝ առաջնո՞րդ ես, թե՞ ոչ) քո համայնքի, ժողովրդի, 
խմբի (սոցիալական համակարգի) առջև ծառացած, նախապես 
հայտնի լուծումներ չունեցող, վարքագծի փոփոխություն պահանջող 
բարդագույն խնդիր(ներ)ը»: 

Խմբի առջև ծառացած, նախապես հայտնի լուծումներ 
չունեցող, վարքագծի փոփոխություն պահանջող բարդագույն 
խնդիրները կարելի է կոչել ադապտիվ մարտահրավերներ: Որո՞նք 
են դրանք:      

3.2.  Որո՞նք են տարբերությունները ադապտիվ 
մարտահրավերների և տեխնիկական խնդիրների միջև 

«Ցեղատեսակներից ամենազորեղը չէ, որ գոյատևում է, 
և ոչ էլ ամենախելացին: Այլ նա, որն ունի փոփոխություններին 
ադապտացվելու ամենաշատ կարողությունը:

Գոյատևման պայքարում ամենապատրաստվածները հաղթում 
են իրենց մրցակիցների հաշվին, որովհետև նրանց հաջողվում են 
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լավագույնս ադապտացվել իրենց միջավայրին»52: 
Ադապտիվ մարտահրավերի ու տեխնիկական խնդրի միջև 

առկա տարբերությունը բնորոշելու, ադապտիվ մարտահրավերների 
ու խնդիրների տեխնիկական լուծումների հնարավոր լինելը 
պարզելու նպատակով դարձյալ հարկ է անդրադառնալ գորիլլաների 
դիտարկվող խմբին: վերևում պարզվեց, որ արծաթափայլ 
առաջնորդը գիտի և կարող է պաշտպանվել գորիլլաների խմբի 
վրա հարձակված հովազից: Հովազի հարձակումը խմբի ու նրա 
առաջնորդի համար հանդիսանում է տեխնիկական խնդիր, որը 
կարելի է վճռել տեխնիկական լուծումներով՝ օգտագործելով 
տարիների ընթացքում հովազների դեմ պայքարում ձեռք բերված 
գիտելիքները/ունակություններն ու փորձը: Արծաթափայլի ու նրա 
խմբում  կուտակված փորձառությունը բավարար է տեխնիկական 
խնդիր հանդիսացող հովազի հարձակումը կանխելու կամ նրանից 
պաշտպանվելու համար: իսկ ի՞նչ անել, երբ հարձակվողը ոչ թե 
հովազն է, այլ հրացանով որսորդները, որոնք առաջին անգամ 
են հայտնվում գորիլլաների միջավայրում: ի՞նչ պետք է անի 
արծաթափայլ առաջնորդը, երբ չգիտի հրացանով մարդկանցից իր 
խմբին պաշտպանելու ոչ մի միջոց:Այս դեպքում նրա առաջին մղումը 
(սա մենք անվանում ենք «դեֆոլտային» գործողություն) լինելու է 
պաշտպանվել այնպես, ինչպես կպաշտպանվեր հովազից, բայց, 
ցավոք, խնդրի այդօրինակ լուծմամբ հնարավոր չի լինելու խմբին 
պաշտպանել հրացանով որսորդներից: Գորիլլաների համար նոր 
իրականություն է իրենց միջավայրում մարդկանց և հատկապես 
որսորդների  հայտնվելը, ինչը երկար ժամանակահատված նույնիսկ 
վտանգում է խմբի գոյատևումը: իսկ սա տիպիկ այն իրավիճակն 
է, երբ խմբին անհրաժեշտ է հարմարվել նոր իրականությանը, 
երբ խումբը պետք է սովորի ապրել ու գոյատևել նոր, փոփոխված 
միջավայրում, և խմբի անդամները պետք է փոխեն իրենց 
վարքագիծն ու յուրացնեն կենսակերպի նոր կանոններ: Սակայն 
վարքագծի փոփոխությունը, հարմարումն (ադապտացումը) ու նոր 
իմաստության ձեռքբերումը գործընթացներ են, որոնք հանգեցնում 
են կորուստների, իսկ կորուստներ կրել չեն ուզում ո’չ գորիլլաները և 
ո’չ էլ մարդիկ:             

52 վերագրվում է ինչպես Չարլզ Դարվինին, այնպես էլ ամերիկացի իրավաբան Կլարենս 
Դարրուին (1857 - 1938): Թարգմանությունը՝ հեղինակի:
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Դիտարկենք մեկ այլ օրինակ: Գիտենք, որ շատերը սրտի 
անբավարար աշխատանքի պատճառով (բազմաթիվ դեպքերում 
նաև մահամերձ) տեղափոխվում են հիվանդանոց:  Այդտեղ 
հիվանդին ընդունում է սրտաբան բժիշկը, որը հետազոտում է 
նրան և բժշկական համարժեք միջամտությամբ (բուժական կամ 
վիրահատական) որոշակի ժամանակահատվածում և որոշակի 
ռեսուրսների օգտագործմամբ կազդուրում է նրան: Սա մի 
իրավիճակ է, որտեղ կարծես ունենալով տեխնիկական խնդիր 
(սրտի անբավարարվածությունը)՝ գործի է լծվում իշխանություն 
կրողը կամ անհրաժեշտ փորձառություն և գիտելիք ունեցող անձը 
(տվյալ դեպքում՝ բժիշկը) և, կիրառելով տարիների ընթացում 
կուտակած իր բժշկական փորձն ու գիտելիքները, խնդրին տալիս է 
արդյունավետ տեխնիկական լուծում ու բուժում հիվանդին: Այսինքն՝ 
տեխնիկական խնդրին՝ տեխնիկական լուծում: Դժբախտաբար, 
սակայն, վիճակագրությունը հուշում է, որ սրտանոթային 
խցանումներ ունեցած և բժշկական համապատասխան 
միջամտություն ստացած հիվանդների 50 տոկոսը համեմատաբար 
կարճ ժամանակ անց վաղաժամ մահանում է: Բայց չէ՞ որ խնդիրը 
կարծես տեխնիկական էր, իսկ լուծումն էլ համարժեք: ինչո՞ւ 
տեխնիկական լավագույն լուծումը կիրառած բժշկին չհաջողվեց ի 
վերջո փրկել հիվանդին: Այստեղ ի հայտ է գալիս խնդրի ադապտիվ 
կողմը՝ խնդրի այն մասը, որը չի կարող ստանալ տեխնիկական 
լուծում, քանի որ պահանջում է ադապտիվ լուծումներ: Այսինքն՝ 
լուծումներ, որոնք հիվանդից պահանջում են վարքագծի ու 
սովորույթների փոփոխություն (միանշանակ կորուստներ) և 
ադապտացում նոր իրականությանը: Կկարողանա՞ արդյոք բժիշկը 
(տվյալ համատեքստում՝ իշխանություն կրողը, առաջնորդը) դրդել 
հիվանդին՝ կատարելու վարքագծային փոփոխություններ ու կրելու 
կորուստներ, ինչպիսիք են, օրինակ, ծխելուց կամ ոչ առողջարար 
ուտելիքներից հրաժարվելը, ֆիզիկական վարժություններ 
կատարելը և այլն: վարքագիծն ու անառողջ սովորույթները փոխելը 
թե’ բժշկի և թե’ հիվանդի համար հանդիսանում են ադապտիվ 
խնդրի լուծմանն ուղղված գործողություններ, որոնք կարիք ունեն 
առաջնորդման: ինչպես նշվեց վերևում, իսկական առաջնորդումը 
մարդկանց օգնելն է` լուծելու իրենց առջև ծառացած բարդագույն 
խնդիրները: 
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 վերոհիշյալ օրինակների քննարկումը թույլ է տալիս 
եզրակացնել, որ դրանք միանշանակ կիրառելի են նաև զինված 
ուժերի կամ բանակային կյանքի նկատմամբ: Եվ ահա թե ինչպես: 

 վստահորեն պետք  է նշել, որ հայ-ադրբեջանական 
սահմանագծին տեղակայված մեր զինված ուժերը շատ լավ 
պատկերացնում և ծանոթ են թշնամու զրահատեխնիկային, 
մարտավարությանը, զորքերի դասավորվածությանը, ուժեղ և թույլ 
կողմերին ու որևէ հարձակման դեպքում ունակ են չեզոքացնելու 
հակառակորդի ագրեսիան: Անշուշտ, այս դեպքում հայկական 
զինված ուժերը առկա  գիտելիքների և փորձառության շնորհիվ 
միանշանակ լուծելու են առաջացած խնդիրը: Այնուհանդերձ, 
մի պահ ենթադրենք, որ թշնամու մոտ հայտնվում է բոլորովին 
նոր զրահատեխնիկա, կամ նա դիմում է հայկական զինված 
ուժերին դեռևս անծանոթ  մարտավարության: Այս դեպքում 
հայկական ուժերի հրամանատարության ունեցած հարուստ 
գիտելիքներն ու փորձառությունը արդյո՞ք հնարավորություն կտան 
ամբողջությամբ լուծելու ծառացած մարտահրավերը, թե՞ կարիք 
կլինի, այնուամենայնիվ, ադապտացվելու/հարմարվելու նոր 
իրականությանը և գտնելու նախկինում ոչ հայտնի լուծումներ: Թե՛ 
հայոց և թե՛ համաշխարհային ռազմական պատմությունից հայտնի 
է, որ կարողացել են գոյատևել ու հաղթել այն բանակներն ու նրանց 
հրամանատարները, որոնք պատրաստ են եղել ադապտացվելու, 
իրավիճակից դասեր քաղելու և ստեղծագործելու: Նմանատիպ 
իրավիճակները պահանջում են սոցիալական խմբում (տվյալ 
դեպքում` ռազմական միավորում) իսկական առաջնորդում, որի 
միջոցով սպան կամ զինվորը փորձելու են օգնել իրենց խմբին՝ 
ադապտացվելու իրավիճակին, գտնելու ստեղծագործ լուծումներ և 
գոյատևելու:           

Ներքոհիշյալ աղյուսակը կօգնի ավելի լավ ու պարզ 
հասկանալու տեխնիկական խնդիրների և ադապտիվ 
մարտահրավերների տարբերությունը, իսկ հաջորդող աղյուսակը՝ 
տեխնիկական և ադապտիվ խնդիրներն ու մարտահրավերները 
լուծելու պարտականությունը կրողներին ու լուծման մեթոդները:
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Աղյուսակ 1.53

Տեխնիկական և ադապտիվ խնդիրների հասկացությունների 
տարբերակումը

Տեխնիկական խնդիր Ադապտիվ մարտահրավեր
Երբ առկա է խնդիր, որի լուծումը 
խումբը (իշխանություն կրողը, 
առաջնորդը, փորձագետը) 
ունի: Այս պարագայում առկա 
գիտելիքները կիրառվում են 
իրավիճակը շտկելու և/կամ 
առաջացած խնդիրները լուծելու 
համար:

Երբ մարդկանց արժեքային 
համակարգի և իրականության 
միջև  առկա է ճեղքվածք, կամ երբ 
միևնույն խմբում (համայնքում) 
ապրող (գործող) մարդկանց 
միջև առկա է արժեքների և/կամ 
ռազմավարության վերաբերյալ 
կոնֆլիկտ:  

Աղյուսակ 254.
Տեխնիկական և ադապտիվ 

աշխատանքների տարանջատումը
Ինչպիսի՞ն է 
աշխատանքի բնույթը

Ո՞վ է կատարում 
աշխատանքը

Տեխնիկական Կիրառել առկա նոու–
հաուն

իշխանությունը

Ադապտիվ յուրացնել նոր 
եղանակներ

Խնդիրներ ունեցող 
անձինք

 Կարող է  հարց առաջանալ. եթե ամեն ինչ այդքան պարզ է, 
ապա ինչո՞ւ մարդիկ չեն կարողանում լուծել ադապտիվ խնդիրները: 
Կարծում ենք` դրանք բազմաթիվ դեպքերում չեն լուծվում, քանի 
որ ադապտիվ մարտահրավերները լուծելու նպատակով մարդիկ 
(հատկապես իշխանություն կրողները), որպես կանոն, փորձում 
են ներմուծել և կիրառել տեխնիկական լուծումներ: իսկ վերոնշյալ 

53 “Leadership օn The Line. Staying Alive Through the Dangers of Leading” Ronald A. Heifetz, Marty 
Linsky, Harvard Business School Press, 2002,  p. 14.
54 “Exercising Leadership From Where You Are. Adaptive Leadership”, Christopher Behan, Annie E. Ca-
sey Foundation, Child Welfare Strategy Group, Governor՛s Conference on Children՛s Services Transformation, 
Richmond, Virginia, 16.12 – 17.12.2009
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դիտարկումները միանգամայն պարզ դարձրին, որ ադապտիվ 
խնդիրները չեն կարող վճռվել տեխնիկական լուծումներով: 
Ադապտիվ խնդիրներին անհրաժեշտ են ադապտիվ լուծումներ: 
Այս միտքը պարզանբանելու համար հարկ է քննարկել բանակային 
կյանքում զինվորների միջև տեղի ունեցող ծեծկռտուքի դեպքերից, 
որոնք երբեմն, ցավոք, պատճառ են դառնում նաև ֆիզիկական 
լուրջ վնասվածքների և անգամ մահվան: Նման պարագայում ո՞րն է 
լինելու սպայի ենթադրվող կամ «դեֆոլտային» վարքագիծը: Կարելի 
է կարծել, որ նա, հավանաբար, օգտագործելով իր իշխանությունը, 
պատժելու է մեղավորներին կամ հնարավորության դեպքում իր 
ղեկավարած զորամասից փորձելու է հեռացնել կռվարար զինվորին: 
իսկ եթե ծեծկռտուքի պատճառն այլ է (օրինակ՝ զորանոցը ավլելը), 
ապա միգուցե փորձելու է աշխատանքի ընդունել հավաքարարի: 
Պարզ է, որ սպայի այս որոշումների շնորհիվ հնարավոր կլինի 
միայն կարճատև ժամանակահատվածով  լուծել նրա ղեկավարած 
զորամասում ծեծկռտուքների և ներքին խռովությունների խնդիրը: 
Մինչդեռ, ցավոք, հրամանատարի նշված միջամտություններն ի 
վիճակի չեն լինի հիմնովին լուծելու զորամասում ներքին թշնամանքի 
և ֆիզիկական բռնությունների հարցը, որովհետև սրանք ադապտիվ 
խնդիրներ են, որոնց համար անհրաժեշտ են ադապտիվ 
լուծումներ՝ հիմնված զորամասի բոլոր անդամների վարքագծի, 
սովորույթների և հարաբերությունների փոփոխման վրա: 
Զորամասի հրամանատարի համար բացառիկ հնարավորություն 
է, օգտագործելով իր ունեցած իշխանությունը, առաջնորդել 
ու ստիպել զորամասի անդամներին գտնել և առաջարկել նոր 
լուծումներ: Դրանք  գուցե և առաջին հայացքից անիրատեսական 
կամ ծիծաղելի թվան, սակայն կիրառման դեպքում կարող են փոխել 
մարդկանց վարքագիծն ու սովորույթները:  
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3.3. Կառավարել  կոնֆլիկտն ու «կարգավորել 
ջերմաստիճանը»

«Հետևորդներն իրենց առաջնորդներից պահանջում 
են հարմարավետություն, կայունություն ու լուծումներ: Բայց 
դա իրականում դայակություն է: Իսկական առաջնորդները 
բարձրացնում են ծանրակշիռ հարցեր, մարդկանց դուրս են հանում 
նրանց «հանգստյան գոտիներից», ապա կառավարում առաջացած 
հույզերը»:

Ռոնալդ Հայֆեց  և Դոնալդ Լաուրի55 

 իսկապես, մարդիկ, որպես կանոն, ցանկանում են ունենալ 
այնպիսի առաջնորդներ, որոնք «դայակություն» են անում: Մարդիկ 
ընդհանուր առմամբ նախընտրում են մնալ իրենց «հանգստյան 
գոտիների» տարածքում/սահմաններում, քանի որ այդտեղ 
ավելի ապահով ու հարմարավետ է56: Նմանատիպ վարքագիծ 
են ցուցաբերում ինչպես անհատները, այնպես էլ գրեթե բոլոր 
համակարգերը, հատկապես սոցիալական համակարգերը, 
ինչպիսիք են ընտանիքը, դասակը, աշխատանքային կոլեկտիվը, 
կազմակերպության աշխատակազմը և այլն: 

Այդպիսի վարքագծի վառ օրինակ կարող է հանդիսանալ 
մարդու մարմինը (օրգանիզմը), որն ուրույն համակարգ է: 
Գաղտնիք չէ, որ երբ որևէ հիվանդության (օրինակ՝ գրիպի) վիրուս 
է ներթափանցում մարդու օրգանիզմ, ապա վերջինս սկսում է 
պայքարել դրա դեմ և փորձում է այն վանել իրենից: Մարդու 
օրգանիզմն իրեն այդ կերպ է պահում, քանի որ համակարգ 
ներխուժած  վիրուսը անհավասարակշռություն է առաջացնում 
այնտեղ և բարձրացնում մարմնի ջերմաստիճանը: Մի կողմից՝ 
որևէ մեկը չի ուզում գրիպով հիվանդանալ, բայց մյուս կողմից՝ 
այդ վիրուսը շատ կարևոր է օրգանիզմի իմունային համակարգը 
զարգացնելու համար: Այն մարդ-անհատին օգնում է հարմարվելու 
նոր միջավայրերում ու պաշտպանվելու նոր մարտահրավերներից 
ու վտանգներից: Առաջնորդելով, մարդկանց նոր իրականությունը 

55 “The Work of Leadership”, Ronald Heifetz and Donald Laurie, Harvard Business Review, դեկտեմբեր 
2001, էջ 5:  Թարգմանությունը՝ հեղինակի:
56 Այստեղ «հանգստյան գոտի» եզրույթն օգտագործելով` նկատի է առնվել այն իրավիճակը, 
կարգավիճակը կամ միջավայրը, որը ծանոթ/հարազատ է տվյալ մարդուն կամ խմբին:
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ցույց տալով, նրանց ստիպելով փոխել իրենց վնասակար կամ 
ոչ պիտանի վարքագծի մի մասը՝ անհատը անպայմանորեն 
անհավասարակշռություն կմտցնի այն սոցիալական համակարգում, 
որտեղ ինքն աշխատում է: Առաջնորդելով՝ նա կկատարի օրգանիզմ 
ներխուժած վիրուսի դերը: Սակայն նրա խնդիրն է լինելու 
այնպես անել, որ հնարավորինս երկար մնա տվյալ սոցիալական 
համակարգում կամ խմբում, քանի որ որքան երկար մնա, այնքան 
ավելի հարմարվող կդարձնի խումբը, այնքան ավելի կհզորացնի 
համայնքի կամ խմբի գոյատևելու կարողությունները:

իսկ  ինչպե՞ս է հնարավոր էֆեկտիվորեն առաջնորդել: 
ինչպե՞ս կարելի է ավելի հմուտ  կատարել «վիրուսի» դերը: 
Առաջնորդման ամենակարևոր պայմաններից մեկը տվյալ 
սոցիալական համակարգում ադապտիվ մարտահրավերի 
մասին քննարկումներ սկսելն է, և դա անելիս պետք է հիշել, որ 
ադապտիվ մարտահրավերները չեն կարող լուծվել բացառապես 
ղեկավարի որոշումներով և/կամ ցուցումներով: Ադապտիվ 
մարտահրավերների մեջ ներքաշված են լինում տվյալ խմբի 
կամ համայնքի  մարդիկ: Ադապտիվ մարտահրավերների 
հիմքում հենց այդ մարդկանց վարքագիծն է, որի փոփոխմանը 
պետք է ուղղված լինեն առաջնորդման ձգտողի ջանքերը: 
Նշված քննարկումներն սկսելու համար նա պետք է կարողանա 
իր խմբում կամ համայնքում սկսել, ապա նաև կազմակերպել 
ու կառավարել անհրաժեշտ և օգտակար կոնֆլիկտ: Այստեղ 
կոնֆլիկտ բառն օգտագործելով՝ անպայման նկատի չի առնվում 
վեճ, հակամարտություն, իրարանցում կամ քաոս (թեպետ կան 
մարտահրավերներ, երբ իսկապես պետք են լինում նմանատիպ 
կոնֆլիկտներ): Առաջնորդելիս կոնֆլիկտը  պետք է այն ադապտիվ 
մարտահրավերի վերաբերյալ անհրաժեշտ քննարկումներն 
սկսելու համար, որի ուղղությամբ ցանկանում եք ապահովել 
առաջընթաց: Այս մոտեցումը ավելի լավ ըմբռնելու համար  թերևս  
հարկ է որպես օրինակ քննարկել սովորական, սակայն շատերի 
կողմից  սիրված բորշչ եփելու կանոնները: Գաղտնիք չէ,  որ  այս 
ճաշատեսակը  պատրաստելու համար նախ կաթսայի մեջ պետք 
է լցնել բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչ-մթերքները: Սակայն դա  
դեռևս բավարար չէ վերջնարդյունքին հասնելու  համար: Ճաշը 
պատրաստելու համար պետք է նաև կաթսան դնել կրակին: 
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Նրանք, ովքեր երբևէ ճաշ են պատրաստել, շատ լավ գիտեն, որ 
այն համեղ լինելու համար կարևոր է, որ խոհարարը կարգավորի 
կաթսայի տակ վառվող կրակի ջերմաստիճանը այնպես, որ ո’չ 
ճաշը վառվի և ո’չ էլ ճաշի բաղադրանյութերը հում կամ կիսաեփ 
մնան: Փաստորեն, խոհարարի կարևորագույն գործառույթներից 
մեկը կաթսայի տակի կրակը կարգավորելն է: Նույնն է լինելու նաև 
առաջնորդի գործառույթը: Առաջնորդողը (խոհարարը) պետք է 
կարողանա «վառել կրակը» (առաջացնել անհրաժեշտ կոնֆլիկտը) 
և կարգավորել «կաթսայի տաքությունը» (կառավարել սոցիալական 
համակարգում իր առաջացրած կոնֆլիկտը), բայց դա պետք 
է անել այնպես, որ ճաշը չվառվի (առաջացրած կոնֆլիկտն ու 
անհավասարակշռությունը դուրս չգան սոցիալական համակարգում 
գտնվող մարդկանց հանդուրժողականության սահմաններից), բայց 
եփվի (մարդիկ աշխատեն ադապտիվ մարտահրավերի լուծման 
ուղղությամբ):     

Կատարել փոքր փորձարկումներ

ինչպես նշվեց վերևում, սոցիալական համակարգում 
կոնֆլիկտ առաջացնել բառերը օգտագործելով՝ չպետք է նկատի 
ունենալ անպայման վեճ, հակամարտություն, իրարանցում կամ 
քաոս առաջացնելը: իրականում հենց դա է ցույց տալիս ստորև 
ներկայացվող գծապատկերը: Երբ անհավասարակշռությունն 
ու կոնֆլիկտը հատեն հանդուրժողականության սահմանագիծը,  
առաջացած կոնֆլիկտը կդառնա ոչ միայն անարդյունավետ, 
այլև վնասակար ու վտանգավոր: Մարդիկ ադապտիվ 
մարտահրավերների ուղղությամբ աշխատելու փոխարեն 
կխուսափեն աշխատանքից և կարևոր աշխատանքով զբաղվելու 
փոխարեն կսկսեն զբաղվել կոնֆլիկտը հրահրողով: իսկ դա 
առաջնորդողի համար առաջ կբերի այն բոլոր վտանգները, որոնց 
մասին խոսվում է այս գլխում: Հարց է առաջանում. իսկ ի՞նչ անել: 
ինչպե՞ս վարվել:

Սոցիալական համակարգում օգտակար կոնֆլիկտ 
առաջացնելու, անհավասարակաշռություն մտցնելու, ջերմությունը 
բարձրացնելու ու կարգավորելու մոտեցումներն ավելի 
լավ հասկանալու համար հարկավոր է դիտարկել հետևյալ 
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գծապատկերը.

Գծապատկեր 1. 
Անհավասարակշռության արդյունավետ գոտին57 
  

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ գծապատկերը՝ կարելի է նկատել  
հետևյալը.  A գիծը ներկայացնում է հանդուրժողականության 
սահմանագիծը, այսինքն՝ այն սահմանը, որից այն կողմ 
սոցիալական համակարգի անդամները այլևս չեն կարող «մարսել» 
առաջնորդողի առաջացրած անհավասարակշռությունը կամ 
կոնֆլիկտը: B գիծը փոփոխություններ կատարելու սահմանագիծն 
է, որը առաջնորդողը պետք է կարողանա հատել, որպեսզի նրա 
խմբում ներգրավված մարդիկ աշխատեն իրենց առջև ծառացած 
ադապտիվ մարտահրավերի ուղղությամբ և կատարեն անհրաժեշտ 
փոփոխությունները: A և B գծերի միջև գտնվող տարածքը 
անհավասարակշռության արդյունավետ գոտին է, որտեղ ադապտիվ 
աշխատանքը իրապես կարող է տեղի ունենալ: Կանաչ գիծը ցույց 
է տալիս տեխնիկական խնդիրը: Այս իրավիճակը տեղի է ունենում 
այն դեպքում, երբ խնդիրը ադապտիվ չէ, և առկա են այն լուծելու 
համար անհրաժեշտ գիտելիքները, փորձն ու կարողությունները: 

57 Աղբյուրը՝ Ronald A. Heifetz and Donald L. Lauri, “Mobilizing Adaptive Work: Beyond Viodsionary 
Leadership” The Leader՛s Change Handbook (San Francisco: Jossey-Bass, 1998). 
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Կապույտ գիծը ներկայացնում է աշխատանքից խուսափելու 
մարդկանց վարքագիծը: Սա, որպես կանոն, արտահայտվելու է, երբ 
փորձ արվի մարդկանց ուղղորդելու դեպի ադապտիվ աշխատանք: 
Մարդիկ փորձելու են խուսափել դրանից՝ աշխատելով ներմուծել 
տեխնիկական լուծումներ, որոնք, ինչպես պարզվեց, արդյունավետ 
չեն լինելու: Եվ խնդիր է լինելու մարդկանց տեխնիկական 
աշխատանքից վերադարձնել դեպի անհավասարակշռության 
արդյունավետ գոտի, որպեսզի նրանք, մնալով այդտեղ, կատարեն 
իրենց բաժին ադապտիվ աշխատանքը:         

Պետք է հիշել, որ առաջնորդել ցանկացողի նպատակը 
համակարգը անտանելի անհավասարակշռությունից դուրս հանելն 
ու անհանդուրժողականություն ստեղծելը չէ, այլ մարդկանց օգնելն 
է` աշխատելու իրենց բարդագույն խնդիրների ուղղությամբ: Ուստի 
նա պետք է կարողանա կարգավորել ջերմաստիճանը, ինչպես մի 
հմուտ «խոհարար»: Նա դա կարող է անել, եթե կատարի փոքր 
փորձարկումներ, որոնք նրան հնարավորություն կտան նաև 
հասկանալու, թե որտե՞ղ են մարդիկ, որո՞նք են նրանց հույզերն ու 
վախերը, ինչի՞ց են նրանք փորձում պաշտպանվել կամ խուսափել, 
ո՞րը պետք է լինի իր հաջորդ քայլը, ո՞րը պետք է լինի համակարգում 
իր հաջորդ միջամտությունը: Այդ փոքր փորձարկումներն էլ 
նրան առիթ, ժամանակ և հնարավորություն կտան բարձրանալու 
պատշգամբ՝ կատարելու անհրաժեշտ ախտորոշիչ աշխատանք և 
կրկին միջամտելու՝ նոր կատարելով փորձարկում:  իրավիճակը  
կարելի է հստակ պատկերացնել հիպոթեթիկ հետևյալ օրինակով: 
Ենթադրենք՝ ինչ-որ մեկն աշխատում է պաշտպանության 
նախարարությունում և պատասխանատու է զինված ուժերում 
կրթական ծրագրերի համար: Ուսումնասիրելով ու վերլուծելով 
իրավիճակը՝ նա տեսնում է, որ զինված ուժերում կրթվածության 
մակարդակը շատ ցածր է, և զորամասերում հրամանատարները, 
ոպես կանոն, չեն կարևորում կրթական ծրագրերի իրականացումը: 
Եթե նախարարի մոտ տեղի ունեցող խորհրդակցության ժամանակ 
նա ձայն խնդրելով փորձի ծայրահեղ գորշ գույներով նկարագրել 
իրավիճակը, տա կոշտ գնահատականներ և դատապարտի 
հրամանատարների անուշադրությունը կրթության նկատմամբ, 
ապա նրա այդ վարքագիծը միանշանակ անհավասարակշռություն 
կմտցնի դահլիճում, բայց այնպիսի անհավասարակշռություն, 
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որը հանդուրժելի չի լինի խոհրդակցության մյուս մասնակիցների 
համար: Նրա «բոցաշունչ» ելույթը հավանաբար կընդհատվի 
խորհրդակցության մյուս մասնակիցների կողմից, որոնք  նրան 
կլռեցնեն կամ կծաղրեն և կամ էլ դահլիճից դուրս կհրավիրեն: Այս 
պարագայում ի՞նչ անել: ինչպե՞ս բարձրացնել կրթական ծրագրերի 
իրականացման հուզող խնդիրները:        

3.4. Առաջնորդման վտանգներն ու դրանց տեսակները

Խոսելով առաջնորդման, մարդկանց հուսախաբ անելու և 
սոցիալական համակարգում անհավասարակշռություն մտցնելու 
մասին՝ հարկավոր է անպայման ուշադրություն դարձնել նաև այն 
վտանգներին, որոնք կարող են սպառնալ ադապտիվ խնդիրների 
ուղղությամբ աշխատելիս:

Առաջնորդում բառի անգլերեն թարգմանությունը leadership-ն 
է: իսկ անգլերենը հայերենի նման պատկանում է հնդեվրոպական 
լեզվաընտանիքին: Ըստ  ստուգաբանության՝ leadership բառի 
հնդեվրոպական արմատը  leath-ն է: վերջինս ունի մի քանի 
նույնատիպ հոմանիշ: Դրանք են՝ «գնալ առաջ», «ռիսկի դիմել», 
«ինչ-որ բանի համար մահվան գնալ»: Leath արմատի այս 
իմաստներից ակներև է դառնում, որ մարդկանց առաջնորդելը 
ռիսկային ու վտանգավոր գործունեություն է: Առաջնորդելով՝ անձը 
կարող է վտանգել իր հեղինակություն, կարիերան, սոցիալական 
կարգավիճակը և անգամ կյանքը: ինչո՞ւ է այն վտանգավոր: 
Որովհետև մարդկանց՝ իրենց բարդագույն ադապտիվ խնդիրները 
լուծելու գործում օգնելու համար նախ պետք է օգնել նրանց՝ 
տեսնելու այն իրականությունը, որում նրանք ապրում են: իսկ 
իրականությունը ցույց տալը ենթադրում է մարդկանց հուսախաբ 
անել: Հուսախաբ անել այն չափով, որքանով դա տանելի է նրանց 
համար: վերևում նշվեց, որ ի տարբերություն տեխնիկական 
խնդիրների, որտեղ լուծման ամբողջ պարտականությունը 
կրողը իշխանությունն  է, ադապտիվ խնդիրները պահանջում 
են հսկայական ու կարևորագույն աշխատանք այն մարդկանց 
կողմից, ում առջև ծառացած է ադապտիվ մարտահրավերը: 
Այդ աշխատանքը անպայմանորեն ենթադրելու է վարքագծի 
փոփոխություն, վտանգավոր, խանգարող կամ ոչ պիտանի 
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սովորություններից հրաժարում, նոր կարողությունների ձեռքբերում 
կամ նույնիսկ երկար ժամանակ պաշտամունքի կամ հավատքի 
առարկա դարձած իղձերից, ծեսերից ու երազներից հրաժարում 
կամ դրանց փոփոխում: Թե՛ պատմությունը և թե՛ առօրյա կյանքը 
սովորեցրել են, որ ոչ ոք գրկաբաց չի ընդունում «վատ լուր 
հայտնողին»: Ահա թե ինչու է առաջնորդելը վտանգավոր: Այդ իսկ 
պատճառով այս գրքի խնդիրն է նաև բացահայտել առաջնորդման 
վտանգները, դրանց տեսակները և սովորեցնել մարդկանց 
առաջնորդել, բայց խելացի կերպով: Այս գրքի նպատակն է 
ցույց տալ ընթերցողին, որ առաջնորդելը սեփական ժողովրդին 
(համայնքին, խմբին, դասակին և այլն) հուսախաբ անելու 
գործունեությունն է, սակայն հուսախաբ անել այն աստիճան, որը 
տանելի է նրանց համար: Եթե առաջացրած հուսախաբությունը 
լինի ավելին, քան տվյալ համայնքը կարող է «մարսել», 
ապա «հուսախաբության հեղինակին» սպառնացող վտանգը 
անխուսափելի է: Ընդ որում, վտանգները կարող են հանդես գալ մի 
քանի ձևով: Մասնավորպես.

Մեկուսացումը
Առաջնորդող «ձայները» լռեցնելու ամենահին և փորձված 

ձևերից մեկը առաջնորդել փորձող մարդուն մեկուսացնելն 
է: Դրանով առաջնորդողը դուրս է մղվում այն սոցիալական 
համակարգից, որում փորձում է առաջնորդել: Մեկուսացումը կարող 
է արտահայտվել ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ անտեսմամբ կամ 
արհամարհանքով:

Ուշադրությունը շեղելը
վտանգի մյուս ձևը առաջնորդողի ուշադրությունը այլ 

աշխատանքների, պարտականությունների կամ խնդիրների վրա 
բևեռելն է, որով առաջնորդողը շեղվում է իր հիմնական նպատակից 
և սկսում է զբաղվել ոչ իր բուն, այլ բոլորովին ուրիշ խնդիրներով:

Գայթակղելը
 Առաջնորդողին գայթակղելը նույնպես համարվում է 

նրան իր բուն նպատակից հեռացնելու արդյունավետ միջոց:  
Գայթակղությունը բազմաթիվ դեպքերում աննկատ է մնում 
ինչպես առաջնորդողի, այնպես էլ սոցիալական համակարգի մյուս 
անդամների համար: Գայթակղությունը կարող է արտահայտվել 
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ինչպես նյութական բարիքների (օրինակ՝ փող, ծառայողական 
ավտոմեքենա, աշխատասենյակի բարձրակարգ կահավորանք 
և այլն), այնպես էլ ոչ նյութական բարիքների (օրինակ՝ պաշտոն, 
հավելյալ իշխանություն, արտոնություններ կամ սեքս) պարգևմամբ 
կամ հասու դարձնելով: 

Հարձակումը
 վտանգներից ամենավտանգավորը, իհարկե, հարձակումն 

է, որը կարող է արտահայտվել ինչպես խոսքով, այնպես էլ 
ֆիզիկապես և կարող է սպառնալ ինչպես առաջնորդողի 
հեղինակությանը, պատվին ու արժանապատվությանը, այնպես էլ 
կյանքին ու առողջությանը (ինչպես հայոց, այնպես էլ մարդկության 
պատմությունից բազմաթիվ օրինակներ կարելի է հիշել, երբ 
առաջնորդողների նկատմամբ կիրառվել են ֆիզիկական և այլ 
բռնություններ, ազատազրկում և ահաբեկչական գործողություններ):  

3.5. Տեսարան պատշգամբից

«Դիտարկելու կարողությունը թույլ է տալիս մեզ դուրս գալ 
առօրյա մեր գործունեությունից առաջացող ճնշումներից և իրերը 
տեսնել նոր լույսի ներքո: Խնդիրն այն է, որ դիտարկումների 
մեծ մասը կատարվում է միջանցքներում՝ մասնավոր զրույցների 
ընթացքում կամ փաստը տեղի ունենալուց հետո, երբ այն արդեն չի 
կարող ազդել արդյունքների վրա: Գործողությունների ընթացքում 
դիտարկելը անմիջական իրադարձություններից մի պահ դուրս 
գալու և միևնույն ժամանակ դրանցում գտնվելու արտասովոր 
կարողություն է: Այն մեզ օգնում է նկատի առնելու հիմնարար 
կերպով տարբեր այլընտրանքներ՝ միևնույն ժամանակ հաշվի 
առնելով առկա սահմանափակումները: 

Տվյալ պահին այլոց հետ համատեղ աշխատելով՝ մենք կարող 
ենք գործել ավելի արդյունավետ»:

Ռոբերտ Փութնամ58 

 վերը նկարագրված վտանգներից պաշտպանվելու համար 

58 Ռոբերտ Փութնամ՝ քաղաքագետ, Հարվարդի՝ Քենեդու անվան կառավարման դպրոցի 
հանրային քաղաքականության դասախոս: Թարգմանությունը՝ հեղինակի:
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անհրաժեշտ է դիտարկել և հասկանալ սոցիալական համակարգում 
տեղի ունեցող զարգացումները՝ ըստ հետևյալ  օրինակի: Դիցուք, 
որևէ մեկը գնացել է պարահանդեսի և ողջ երեկոն անցկացրել  
պարելով և զվարճանալով: Քանի որ նա ամբողջ ժամանակ պարել 
է, բնականաբար նրան թվալու է, թե բոլորն էին պարում: Սակայն 
եթե նա մի պահ կտրվեր պարային եռուզերից և բարձրանար 
պատշգամբ, անշուշտ, կտեսներ, որ ոչ բոլորն են պարում, կամ ոչ 
նույն ռիթմով կամ եռանդով են պարում:  

  Այսօրինակ իրավիճակ կարելի է պատկերացնել 
նաև ռազմական կամ մարզական բնագավառների համար: 
յուրաքանչյուր հմուտ զինվոր գիտի, որ մարտական 
գործողությունների ընթացքում որքան կարևոր է ամբողջ ջանքով 
կռվել, նույնքան էլ անհրաժեշտ է միևնույն ժամանակ հայացքը 
պահել ռազմի դաշտի և այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումների 
վրա: Նույնը կարելի է ասել նաև յուրաքանչյուր լավ մարզիկի 
համար: Լավագույն ֆուտբոլիստները նրանք են, ովքեր կարողանում 
են ոչ միայն վարժ խաղալ գնդակով, այլ նաև տեսնել դաշտը 
և այնտեղ գտնվող թիմակիցներին ու հակառակորդներին: 
Փաստորեն, որևէ հաջող գործունեության համար կարևոր է 
«մշտապես խաղալ, բայց նաև աչքը պահել խաղի վրա»: Այս 
վարժությունն ու կարողությունը նկարագրելու համար այստեղ 
օգտագործվում է «պատշգամբ բարձրանալու» փոխաբերությունը: 
իսկապես, լավագույն զինվորներն ու մարզիկները շատ լավ են 
տիրապետում պատշգամբ բարձրանալու հնարքին: Այն պետք է 
օգտագործեն նաև նրանք, ովքեր առաջնորդում են և հատկապես 
երբ առաջնորդում են: 

Ադապտիվ մարտահրավերների բախված սոցիալական 
համակարգերում հաճախ առկա են լինում վեճ, հակամարտություն 
և քաոս:  Ադապտիվ մարտահրավերների լուծման գործում 
ընդգրկվողը   գործ է ունենալու մարդկանց հույզերի, վախերի և 
երկար տարիներ փայփայված երազների հետ: Մարդիկ դիմադրելու 
են նրա բոլոր այն միջամտություններին, որոնք իրենց համար 
հանգեցնելու են կորուստների ու փոփոխությունների: Այդ իսկ 
պատճառով պատշգամբ բարձրանալը կօգնի տեսնելու, թե որտեղ 
են գտնվում մարդիկ, որքանով են նրանք պատրաստ իրենց 
առաջարկվող փոփոխություններին ու կորուստներին, որտեղից 
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է գալիս և ինչ տեսք ունի առաջնորդողին սպառնացող վտանգը, 
որը պետք է լինի նրա հաջորդ միջամտությունը, ովքեր կարող 
են լինել տվյալ համայնքում նրա գործընկերները: Պատշգամբ 
բարձրանալով՝ նա հնարավորություն կունենա ավելի պարզ 
մտորելու իր հաջորդ միջամտության մասին:    

3.6. Առաջնորդման «շրջափուլը»

Առաջնորդման շրջափուլը ավելի լավ հասկանալու համար 
հարկավոր է դիտարկել ներքոհիշյալ գծապատկերը, որն 
առաջարկում է ադապտիվ առաջնորդումը տարանջատել երեք 
կարևոր աշխատանքների59 (ընդ որում՝ երեքն էլ ունեն խոր 
արմատներ ռազմական մարտավարությունում և հատկապես 
կիրառվում են ռազմական գործի մասնագետների և հմուտ 
հրամանատարերի կողմից): Մասնավորապես.

Գծապատկեր 2. 
Առաջնորդման «շրջափուլը»

ԴԻՏԱՐԿԻՐ ՄԵԿՆԱԲԱՆԻՐ

ՄԻՋԱՄՏԻՐ

1. Դիտարկել
Անհրաժեշտ է բարձրանալ պատշգամբ և դիտարկել առկա 
իրավիճակը: Երբ մարդը ամբողջ մարմնով ու հոգով 
ներգրավված է ինչպես մարտական գործողությունների մեջ, 

59 Մոտեցումը ադապտացված/տեղայնացված է հետևյալ հրապարակումից. “Making Decisions Out-
side Your Repertoire”, Ronald Heifetz, Marty Linsky, and Alexander Grashow, BusinessWeek, 18.06.2009.
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չափազանց դժվար, բայց և շատ կարևոր է մի պահ կանգ 
առնել ու հետ քաշվել թոհ ու բոհից, հավաքագրել իրեն 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ուսումնասիրել առկա 
իրավիճակն ու  տեսնել ինչպես մարտի դաշտում, այնպես էլ 
համակարգում առկա զարգացումները:  

2. Մեկնաբանել
Հարկավոր է վերլուծել հավաքած տեղեկատվությունը: 
Ադապտիվ աշխատանքում պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչ 
է կատարվում շրջապատում, մեկնաբանել տեսածն ու լսածը և 
ձևավորել մի քանի վարկածներ իրականության վերաբերյալ:   

3. Միջամտել  
Պետք է գործել ադապտիվ աշխատանքը առաջ տանելու 
ուղղությամբ: «Պատշգամբից» չիջնելու և համակարգում 
չմիջամտելու դեպքում ադապտիվ աշխատանքը առաջ չի 
գնա: Միջամտելիս կարևոր է նաև փորձարկել այն բոլոր 
վարկածները, որոնք առաջ են քաշվել դիտարկումներ 
կատարելիս: Դա կօգնի հասկանալու, թե որ վարկածն էր 
ավելի ճիշտ և ինչպիսի միջամտությունը խմբին ավելի ճիշտ և 
էֆեկտիվորեն կուղղորդի դեպի ադապտիվ մարտահրավերի 
հանգուցալուծում: 

Գծապատկերում և հետագա բացատրությունում երևում 
է, որ յուրաքանչյուր աշխատանք կատարվում է նախորդող 
աշխատանքի հիման վրա: Այսինքն՝ ռազմական գործողությունների 
ժամանակ էֆեկտիվորեն հարվածել հնարավոր է միայն այն 
դեպքում, երբ վերլուծվել է մարտի դաշտում առկա իրավիճակը, 
իսկ լավ վերլուծություններ կարելի է անել մարտի դաշտում տիրող 
իրավիճակի վերաբերյալ ամբողջական դիտարկումներ կատարելու 
դեպքում միայն: Նույն շրջափուլը պետք է կիրառել ադապտիվ 
աշխատանք կատարելիս, քանի որ համակարգում արդյունավետ 
միջամտել հնարավոր է այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներն 
ու դրանցում ներգրավված մարդկանց վարքագիծը ճիշտ 
մեկնաբանելու դեպքում: իսկ դա կարելի է անել միայն «պատշգամբ 
բարձրանալով» և այնտեղից անհրաժեշտ դիտարկումներ 
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կատարելով: 

3.7 Առաջնորդել՝ ունենալով իշխանություն

«Ուշադրությունն առաջնորդման արժույթն է: 
Ռազմավարության հիմքում պետք է դրված լինի մարդկանց 
ուշադրությունը բարդ խնդիրների և ոչ շեղող հարցերի վրա 
սևեռելը»60:

 Շատերի կարծիքով՝ առաջնորդելու համար մարդ պետք 
է առաջնորդ լինի, այսինքն՝ ունենա իշխանություն: Անշուշտ, 
իշխանությունը չափազանց կարևոր ռեսուրս է առաջնորդելու 
համար, բայց պետք է հիշել, որ այն ընդամենը ռեսուրս է, ոչ ավելին: 
Որևէ ռեսուրս միևնույն ժամանակ, սխալ կառավարվելու դեպքում, 
կարող է հանդիսանալ նաև խոչընդոտ: Ուրեմն, առաջնորդելիս 
կարևոր խնդիր է լինելու նաև կառավարել իշխանություն անվանումը 
կրող ռեսուրսը, իհարկե, դրա առկայության պարագայում: Հարկ 
է նշել, որ ամենաթանկարժեք և կարևոր բանը, որ տալիս է 
իշխանությունը իր կրողին, հանրության կողմից վերջինիս խոսքի և 
արարքի նկատմամբ ուշադրությունն է: Հենց սրանում է ամփոփվում 
իշխանություն կրողի մարտահրավերը, քանի որ նա պետք է 
կարողանա արդյունավետորեն օգտագործել և կառավարել դեպի 
իր խոսքը և արարքները սևեռված հանրության ուշադրությունը: 
իշխանության` «ուշադրություն» կոչվող ռեսուրսը կառավարելու 
լավագույն օրինակներից մեկը ցույց տվեց 1992 թվականին 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար 
հանդիսացող Սպարապետ վազգեն Սարգսյանը, ով նույն թվականի 
իր հանրահայտ հեռուստատեսային ելույթով մատնացույց արեց ոչ 
միայն այդ ժամանակվա հիմնական ադապտիվ մարտահրավերներն 
ու ժողովրդի գոյատևմանը սպառնացող վտանգները, այլ նաև իր 
ելույթի ընդամենը վերջին երկու րոպեների շնորհիվ մոբիլիզացրեց 
էական ռազմական ռեսուրս և ձևավորեց  կռվելու և զոհվելու 
պատրաստ «Մահապարտների զորագունդը»61:

60 “Leadership Without Easy Answers”, Ronald A. Heifetz, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1999, էջ 113: Թարգմանությունը՝ հեղինակի:
61 Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար վազգեն Սարգսյանի 1992 
թվականի հեռուստատեսային ելույթը՝ ի թիվս այլ հարցերի 500 մահապարտներից կազմված 
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Ներքոնշյալ աղյուսակի ուսումնասիրությունը թույլ կտա 
հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ առաջնորդել 
իշխանության դիրքերից:

Աղյուսակ 3.
Ադապտիվ իրավիճակներում առաջնորդումը իշխանության 

դիրքերից62

Սոցիալական 
գործառույթը

Իրավիճակի տեսակը

Տեխնիկական Ադապտիվ

Ուղղություն ցույց 
տալ

իշխանություն կրողը 
(առաջնորդը) տալիս 
է խնդրի նկարագիրն 

ու լուծումը

իշխանություն 
կրողը մատնացույց 
է անում ադապտիվ 
մարտահրավերը, 
«ախտորոշում է» 
իրավիճակը, և 
բարձրացնում է 
հարցադրումներ 
մարտահրավերի 
հասկացության 
և լուծումների 
վերաբերյալ

Պաշտպանել

իշխանություն կրողը 
պաշտպանում 
է արտաքին 

վտանգներից

իշխանություն կրողը 
մարդկանց համար 

բացահայտում 
է արտաքին 
վտանգները

Դերերը բաժանելը և 
կամ սահմանելը

իշխանություն կրողը 
ուղղություն է ցույց 

տալիս

իշխանություն կրողը 
թույլ է տալիս, որ 
խմբի անդամները 
նոր դերեր գտնեն

զորագունդ ձևավորելու մասին:
62  Տե՛ս 12-րդ ոտնակի հղումը, էջ 127:
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Կոնֆլիկտը 
կառավարել

իշխանություն կրողը 
վերականգնում է 
կարգ ու կանոնը

իշխանություն 
կրողը «ջրի երես է 
հանում» թաքնված 

կոնֆլիկտը կամ թույլ 
է տալիս, որ այն 

ջրի երես դուրս գա/
բացահայտվի

Նորմերը պահպանել
իշխանություն կրողը 

պաշտպանում է 
նորմերը

իշխանություն կրողը 
մարտահրավեր է 
նետում նորմերի 
նկատմամբ կամ 
թույլ է տալիս, 
որ այդպիսի 

մարտահրավերներ 
առաջ գան

      
ինչպես նշվեց վերևում, իշխանությունը չափազանց կարևոր 

ռեսուրս է առաջնորդելու համար: Անհրաժեշտ է, սակայն, 
հասկանալ, թե ինչպիսի մարտավարություններ կարող է կիրառել 
իշխանություն ունեցողը ավելի արդյունավետ առաջնորդելու համար: 
Առաջարկվող մարտավարությունները հինգն են: Մասնավորապես.

1. Բացահայտել ադապտիվ մարտահրավերը 
Հարկավոր է փորձել «ախտորոշել» սոցիալական 
համակարգում առկա իրավիճակը՝ աշխատելով գտնել 
ու հասկանալ մարդկանց հույզերը, վախերը, արժեքային 
համակարգը, վտանգավոր վարքագիծը, խանգարող 
սովորույթներն ու նորմերը, ինչպես նաև այն կորուստները, 
որոնք չեն ուզում կրել մարդիկ: Միայն մանրակրկիտ 
ախտորոշիչ աշխատանք կատարելով կարելի կլինի հասկանալ 
համակարգում առկա ադապտիվ մարտահրավերը, ինչպես 
նաև համակարգի մասնակիցներին սպառնացող վտանգները:    

2. Սոցիալական համակարգում անհավասարակշռությունը 
պահել ադապտիվ աշխատանքի համար հանդուրժելի 
միջակայքում
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Պետք է հիշել, որ նպատակը ոչ թե «կաթսան պայթեցնելն 
է», այլ «ճաշը եփելը»: Համակարգում առաջացած 
անհավասարակշռությունը պետք է նպատակաուղղված 
լինի համակարգի մասնակիցներին ուղղորդելու դեպի նոր 
իմաստություն ու փորձառություն ձեռք բերելուն, ինչպես նաև 
գտնելու իրենց վարքագծի այն մասը, որն անհրաժեշտ է 
փոփոխել: 

3. Ուշադրությունը կենտրոնացնել խնդիրները հասունացնելու, 
այլ ոչ ճնշումներն ու անհավասարակշռությունը նվազեցնող 
խանգարող հանգամանքների վրա
Հարկավոր է բացահայտել այն խնդիրները, որոնք 
կարող են գրավել խմբի անդամների ուշադրությունը, և 
ակտիվորեն աշխատել, որ մարդիկ իրենց ուշադրությունը 
պահեն այդ խնդիրների վրա: Պետք է հիշել, որ ադապտիվ 
մարտահրավերներին առնչվող ոչ բոլոր խնդիրները կարող 
են միաժամանակ քննարկվել և լուծվել խմբի կողմից: 
յուրաքանչյուր խնդիր, որքան էլ որ այն կարևոր լինի, 
պահանջում է «հասունացում»: Որպես իշխանություն 
կրող՝ պետք է կարողանալ տեսնել յուրաքանչյուր խնդրի 
«հասունացման աստիճանը» և որոշել յուրաքանչյուր խնդրի 
վրա աշխատելու ճիշտ պահը: 

Ադապտիվ աշխատանքով զբաղվելու ընթացքում, որպես 
կանոն, խումբը դրսևորելու է աշխատանքից խուսափելու 
վարքագիծ, որը կարող է լինել, օրինակ, իրականությունը 
մերժելը, քավության նոխազներ փնտրելն ու մատնացույց 
անելը, համակարգից դուրս թշնամիներ որոնելը և 
պիտակավորելը, ձևացնելը կամ պնդելը, թե խնդիրը 
տեխնիկական է, կամ փոխանակ ադապտիվ աշխատանքին 
լծվելու՝ մարդկանց վրա «հարձակվելը» :   

4. Մարդկանց վերադարձնել աշխատանքը, բայց միայն 
այնքան, որքան նրանք դա կարող են «մարսել» կամ 
կատարել
իշխանություն կրող մարդիկ ընդհանրապես ունեն 
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աշխատանքը իրենց ուսերին կրելու ու տանելու հակում: 
Բազմաթիվ այդպիսի մարդկանց կարծիքով՝ իշխանություն 
կրողի դերը ենթադրում է կրել աշխատանքի բեռը: 
Դա միգուցե ճիշտ է, երբ խնդիրը տեխնիկական է, և 
իշխանություն կրողն ունի բավարար փորձ ու գիտելիք 
տեխնիկական խնդրին տալու տեխնիկական կամ, այլ կերպ 
ասած, էքսպերտային/փորձագիտական լուծում: Ադապտիվ 
խնդիրների բախված սոցիալական համակարգերում պետք 
է հիշել, սակայն, որ տեխնիկական լուծումներով խնդիրը չի 
վճռվի,  քանի որ նրա հիմքում հենց նույն մարդիկ են ու նրանց  
վարքագիծը: Այս դեպքերում յուրաքանչյուր մարդ ունի «մեղքի 
իր բաժինը» և պետք է կատարի ադապտիվ աշխատանքի 
իր բաժինը: Այդ իսկ պատճառով իշխանություն կրողը 
պետք է համարձակություն ու խելամտություն ունենա խմբի 
յուրաքանչյուր անդամին «վերադարձնելու» աշխատանքի՝ 
իրեն բաժին ընկնող մասը և ուղղորդելու կատարել այդ 
աշխատանքը (որքան էլ որ խմբի անդամները ըմբոստանան): 
Այստեղ հարկ է նշել, սակայն, որ աշխատանքը պետք է 
վերադարձվի այն չափաբաժնով, որը յուրաքանչյուր խմբի 
անդամ կարող է «մարսել»: Եթե այն գերազանցի մարդկանց 
համար «մարսելի» չափը, ապա մարդիկ հրաժարվելու են 
աշխատանքը կատարելուց և դրսևորելու են աշխատանքից 
խուսափելու վարքագիծ:    

5. Պաշտպանել իշխանություն չունեցող մարդկանց 
«առաջնորդող ձայները»
իշխանություն կրողը պետք է երաշխավորի խմբի այն 
անդամների ապահովությունը, որոնք, չունենալով 
իշխանություն, առաջնորդում են, կատարում են «ծանր» 
հարցադրումներ, ջրի երես են բարձրացնում «խորը 
թաղված» խնդիրներ, արտահայտում են այլընտրանքային, 
բայց մտածված տեսակետներ: Այլընտրանք առաջարկողին 
ճնշելը, անտեսելը կամ մեկուսացնելը դժվար բան չէ խմբի և 
մանավանդ խմբի առաջնորդի (իշխանություն կրողի) համար: 
Այդպիսի «առաջնորդող ձայները» լռեցնելով, սակայն, 
թե’  խումբը և թե’  խմբի առաջնորդը կարող են կորցնել 
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հսկայական ռեսուրս, որն անպայմանորեն անհրաժեշտ է 
լինելու առաջնորդման ժամանակ: Այլընտրանքային «ձայները» 
խմբին ու առաջնորդին, որպես կանոն, հնարավորություն 
են տալիս տեսնելու իրականությունից հատվածներ, 
որոնք տեսանելի չեն, հասկանալու իրավիճակներ, որոնք 
անբացատրելի են, ջրի երես հանելու հույզեր, վախեր, 
սովորություններ, շահեր և վարքագծեր, որոնք թաքնված են:

վերը քննարկվեցին այն մարտավարությունները, որոնք 
առաջնորդելիս պետք է կիրառել՝ մարդկանց մղելու ադապտիվ 
աշխատանքի և առաջընթացի: Սակայն սա դեռևս բավարար 
չէ: Առաջնորդը նույնպես պետք է փոխվի, որովհետև չի կարող 
մարդկանցից պահանջել փոխել իրենց վարքագիծը, եթե ինքը 
չի փոխում իրենը: Ներքոհիշյալ աղյուսակը ամփոփում է այն 
հիմնական վարքագծային կետերը, որոնց վրա նա պետք 
է ուշադրություն դարձնի ավելի արդյունավետ առաջնորդել 
կարողանալու համար:
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Աղյուսակ 4. Ադապտիվ առաջնորդի վարքագիծը ինչպե՞ս 
պետք է փոխվի 63

ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ 
ՍՈՎՈՐԱԲԱՐ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ

Առաջնորդը գոհացնում/
բավարարում է 

մարդկանց սպասումներն 
առ այն, որ առաջնորդը 

կտա անհրաժեշտ 
պատասխանները:

Առաջնորդը 
պաշտպանում է 

մարդկանց արտաքին 
վտանգներից:

Առաջնորդը մարդկանց 
ուղղորդում է դեպի իրենց 

ներկա դերերը:

Առաջնորդը «լռեցնում է» 
կոնֆլիկտը:

Առաջնորդը 
պաշտպանում է նորմերը:

Առաջնորդը 
բարձրացնում է «ծանր» 

հարցադրումներ:

Առաջնորդը թույլ է 
տալիս, որ մարդիկ 

իրենց մաշկի վրա զգան 
իրականությունը, և 

նրանց քաջալերում է 
ադապտացվել:

Առաջնորդը մարդկանց 
հնարավորինս 

ապակողմնորշում 
է, որպեսզի նոր 

հարաբերություններ 
ձևավորվեն:

Առաջնորդը ջրի երես 
է հանում թաքնված 

խնդիրները:

Առաջնորդը 
մարտահրավեր է նետում 

«մենք այդպես ենք 
աշխատում» մոտեցմանը: 

63  Տե՛ս 5-րդ ոտնակի հղումը:
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Առաջնորդը անձ է, ով ազդելով առաջնորդվողների վրա՝ 
հասնում է ցանկալի արդյունքի։

Այս սահմանումը հանգեցնում է այն եզրակացությանը, ըստ 
որի՝ առաջնորդությունը լիարժեք հասկանալու համար անհրաժեշտ 
է ուսումնասիրել նվազագույնը չորս ոլորտ.

1. առաջնորդի անձնային հատկանիշները՝ ազնվություն, խելք, 
վճռականություն, ուժ և այլն,

2. առաջնորդի կողմից կիրառվող լծակները, մեթոդները, 
գործընթացները, որոնց միջոցով նա ձեռք է բերում 
իշխանություն ու ազդում իր հետևորդների վրա և այլն,

3. առաջնորդ-հետևորդներ կապը, թիմային աշխատանքի 
գաղտնիքները և այլն,

4. արդյունքի հասնելու ուղիները, ճիշտ թիրախի ընտրությունը, 
արդյունավետության գործակցի բարձրացման մեթոդները և 
այլն:

Սույն գրքի ծավալը թույլ չի տալիս հանգամանորեն  
անդրադառնալ վերը նշված բոլոր կետերին: Ստորև ներկայացվող 
հատվածում առավել մանրամասն կդիտարկենք երկարաժամկետ 
ու մնայուն ազդեցություն ունեցող առաջնորդության հինգ 
մակարդակները, ինչպես նաև իշխանության երեք հիմնական 
լծակները, որոնք պետք է կիրառել հաջողության հասնելու համար:

Իշխանության երեք տեսակները
Ճապոնական առասպելը պատմում է արևի աստվածուհուն 

պատկանող երեք իրերի մասին, որոնք նրան տալիս էին 
իշխանություն՝ սուրը, թանկարժեք քարն ու հայելին: Այս իրերը 
համապատասխանաբար ներկայացնում էին իշխանության երեք 
տեսակները՝ բռնի ուժը, ֆինանսական ուժն ու գիտելիքի ուժը, որոնք 
մինչև օրս էլ իշխանության հիմնական բաղադրատարրերն են: 
իհարկե, միայն այդ երեքը չեն, սակայն ամեն դեպքում սրանք այն 
հիմնական տարրերն են, առանց որոնց իշխանությունը լիարժեք չէ: 

Հիշյալ երեքը միասին կազմում են փոխներազդող համակարգ: 
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Որոշակի հանգամանքների դեպքում յուրաքանչյուր տարրը 
կարող է փոխակերպվել մյուսի: Այսպես, զենքը կբերի ռազմավար 
կամ ռազմագերու մոտից կկորզի տեղեկություններ: Դրամով 
կգնվեն տեղեկություններ կամ զենք: Տեղեկությունները կարող 
են օգտագործվել թե’ դրամի քանակն ավելացնելու, թե’ զորքերն 
ուժեղացնելու (օրինակ միջուկային գաղտնիքների դեպքում) 
նպատակով: Ավելին, այս  ուժերը կարող են օգտագործվել 
հասարակության բոլոր մակարդակներում: Եթե ծնողը ցանկանում 
է անել այնպես, որ իր որդին հնազանդվի իրեն, ապա նա կարող 
է ապտակել որդուն (ֆիզիկական ուժ), խոստանալ որևէ նվեր կամ 
սպառնալ, որ դրամ չի տա (ֆինանսական ուժ),  դաստիարակել 
այնպես, որ որդին ցանկանա հնազանդվել իրեն (գիտելիքի ուժ): 
Նման օրինակ կարելի է տեսնել նաև պետություն – հասարակություն 
փոխհարաբերություններում:

Կարևոր է նշել, որ լիարժեք իշխանության համար անհրաժեշտ 
է ունենալ այս երեք ուժերը միաժամանակ: Միայն գիտելիքը կամ 
միայն փողը որևէ իշխանություն չեն տա, եթե դրանց միջոցով ձեռք 
չբերվի նաև երրորդ բաղադրատարրը:

Հետաքրքիր է նաև այն, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում 
այս երեք տարրերի՝ մեկը մյուսի նկատմամբ կարևորությունը 
փոխվել է: Այսպես, հին ժամանակներում այս եռամիասնության 
առաջնային տարրը ֆիզիկական ուժն էր. բանակների հզորությունը 
չափվում էր մարդաքանակով: Շատերը ճակատամարտերում 
հաղթանակը պայմանավորում էին հենց ֆիզիկական ուժով:

Արևմուտքում արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո ու 
նույնիսկ դրանից մի քիչ էլ առաջ առաջնային պլան մղվեց դրամը: 
Հզոր էին այն պետությունները, որոնք առևտրով էին զբաղվում, 
ունեին գաղութներ և, ի վերջո, կարողանում էին ավելի մեծ զորք, 
վարձկաններ պահել, ավելի շատ զենք ու նավեր ունենալ:

իսկ ժամանակակից բանակի հիմնական ուժը գիտելիքն է: 
Ամեն ինչ հենված է գիտելիքի վրա: Մարտական ինքնաթիռներից 
մինչև հետախույզ արբանյակներ, թնդանոթներից մինչև պարզ 
դանակի արտադրություն. ամենուր օգտագործվում են բարձր 
տեխնոլոգիաներ ու հատուկ տեղեկատվություն: 

Սակայն կրկին պետք է շեշտել, որ նշված երեք դեպքերում էլ 
ֆիզիկական ուժը, դրամն ու գիտելիքը առանձին չեն եղել: Պարսից 
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զորքը ոչ միայն բազմամարդ էր, այլ նաև ուներ բավականաչափ 
դրամ՝ զինվելու, արշավանք կազմակերպելու, սնվելու համար: Այն 
ուներ նաև  հատուկ զենք՝ փղեր:

Արդյունաբերական ժամանակաշրջանի բանակն էլ ուներ ոչ 
միայն փող: Աշխարհում այդ ժամանակ շատ բան փոխեց գիտելիքը՝ 
բերելով վառոդ, դինամիտ, ավտոմեքենաներ, ինքնաթիռներ: 
Ու հաղթում էր այն զորքը, ով տիրապետում էր այս գիտական 
նորույթներին:

իսկ այսօրվա բանակում որքան էլ կարևոր լինեն գիտելիքն 
ու բարձր տեխնոլոգիական զենքը, այնուամենայնիվ, տարածքը 
համարվում է վերցված, միայն եթե այնտեղ ոտք է դնում կենդանի 
զինվորը, ուստի ֆիզիկական ուժը նույնպես ակտուալ է:

իշխանության այս երեք տեսակները տարբերվում են նաև ըստ 
որակի:

Անկասկած, ֆիզիկական ուժը, բռնությունը, գործադրված 
թշնամու դանակի կամ միջուկային հրթիռի միջոցով, կարող 
են ունենալ իրենց հետևանքները: Բռնության ստվեր կա նաև 
յուրաքանչյուր օրենքում ու կանոնակարգում, ի վերջո պետությունը 
հիմնվում է ոստիկանի կամ զինվորի վրա, ովքեր ուժ են հաղորդում 
նրա խոսքերին: Այն կարգավորում է միջազգային քաղաքական 
դաշտը, իջեցնում է հանցագործության մակարդակը, ստեղծում է 
մեխանիզմներ՝ խնդիրների դեպքում խաղաղ լուծումների հանգելու 
համար: 

Սակայն բռնության  գործադրման ժամանակ ծառանում է լուրջ 
արգելք: Նախ և առաջ, այն (բռնությունը) ստիպում է զենք կրել՝ ի 
պատասխան թշնամու դանակի, կամ սկսել զինվելու մրցավազք: 
Նույնիսկ երբ դա զուտ սպառնալիք է, այլ ոչ թե կիրառում, 
այնուամենայնիվ, բռնությունը միշտ առաջացնում է դիմադրություն, 
ու զոհը սպասում է հարմար պահի, որպեսզի լուծի իր վրեժը ու 
պատասխան հարված տա: 

Բռնի ուժի հիմնական թուլությունը նրա ոչ ճկուն լինելն է: 
Այն կարելի է օգտագործել միայն պատժելու համար: Մի խոսքով, 
ֆիզիկական ուժի իշխանությունն ամենաանորակն է: 

Հարստությունն իշխանության ավելի հարմար գործիք է: Հաստ 
դրամապանակի ուժն ավելի բազմակողմ է: Պարզապես վախեցնելու 
կամ պատժելու փոխարեն այն կարող է առաջարկել խրախուսում՝ 
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դրամով կամ այլ կերպ: Հարստությունը կարելի է օգտագործել թե’ 
դրական, թե’ բացասական նպատակներով: Այն միջին որակի ուժ է: 

Ամենից բարձր որակ տալիս է գիտելիքը: Այն ոչ թե 
պարզապես ապտակելու հնարավորություն է տալիս և ոչ էլ 
միայն հնարավորություն է անելու այնպես, ինչպես ուզում ես, ու 
դիմացիններին էլ ստիպելու անել այդպես՝ հակառակ սեփական 
կամքի: Այն ենթադրում է արդյունավետություն՝ խնդրի իրագործում 
իշխանության նվազագույն ծախսերով: Գիտելիքի ուժի օգնությամբ 
կարելի է ստիպել, համոզել դիմացինին սիրել առաջադրվող 
տեսակետն ու ավելին՝ հավատալ, որ իրականում այդ տեսակետը 
հենց իր մտահաղացումն է ու ոչ թե այլոց կողմից հուշած 
գաղափարը: Պենտագոնում բարձրաստիճան սպաները սիրում են 
կրկնել, որ գիտելիքը «զինվորի լավագույն զենքն է»: Այն կարելի 
է օգտագործել պատժելու, խրախուսելու, համոզելու ու նույնիսկ 
ձևափոխելու համար: Նրա օգնությամբ կարելի է թշնամուն դարձնել 
դաշնակից: 

Տեղին է ևս մեկ անգամ շեշտել, որ չնայած գիտելիքն 
ամենաորակյալն է իշխանության երեք տեսակներից, սակայն 
առավելագույն իշխանությունն ունի  նա, ով տիրապետում է բոլոր 
երեք տեսակներին:

4.1 Առաջնորդության հինգ մակարդակ 
Մակարդակ 1` Պաշտոնի վրա հիմնված 
առաջնորդութուն. պետ

Սա առաջնորդության սկզբնական մակարդակն է։ 
Ազդեցությունն այստեղ բխում է դիրքից։ Այս մակարադակում 
գործում են իրավունքները, օրենքները; Այստեղ որևէ վատ բան 
չկա, եթե միայն չեն դառնում ավտորիտար կառավարման հիմք՝ 
փոխարինելով առաջնորդական ունակություններին։ 

Պետի կարգավիճակ ունեցող մարդը կարող է ունենալ 
իշխանություն ու ուրիշներին կառավարելու հնարավորություն, 
սակայն իրական առաջնորդին մարդիկ հետևում են կամավոր ու 
գիտակցաբար։

Այս մակարդակում հարգանքի արժանանալու, ընդունված 
լինելու համար առաջնորդը պետք է գերազանցի իր ենթականերին 
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իշխանության բոլոր երեք չափումներով։

Ֆիզիկական
Պետը, լինի նա սերժանտ, սպա կամ ավագ սպա, պետք է 

ունենա ֆիզիկական ավելի լավ պատրաստվածություն, գերազանցի 
զինվորին ֆիզիկական ուժով, կրակային պատրաստության 
դաշտում՝ դիպուկությամբ։ 

Բանակում պետի առավելությունն այս չափման լույսի ներքո 
արհեստականորեն մեծացնելու համար յուրաքանչյուր ավելի բարձր 
կարգավիճակի համար տրամադրվում է հատուկ զենք կրելու 
արտոնություն. սերժանտական կազմը կրում է դաշույն, սպաներն 
ունեն ատրճանակ կրելու իրավունք և այլն։ Եվ հակառակը՝ 
զինվորներին արգելվում է զենք կրել խաղաղ պայմաններում։

Ֆինանսական
Պետը պետք է գերազանցի զինվորին նաև այս ոլորտում։ 

Սա ի նկատի ունենալով՝ զինվորին արգելվում է իր մոտ ունենալ 
թանկարժեք իրեր, մեծ քանակությամբ կանխիկ դրամ (որոշ 
զորամասերում 5 հազարից ավել կանխիկ դրամը պահվում է 
զորամասի գանձապահի մոտ ու տրվում ոչ հաճախ, քան շաբաթը 
մեկ անգամ), բջջային հեռախոս և այլն։ Բոլոր զինվորներն ունեն  
նույնանման հագուստ ու կոշիկներ, իսկ հրամանատարական 
կազմի հագուստը փոքր-ինչ տարբերվում է։ Հրամանատարական 
կազմն օժտված է դրամ ունենալու արտոնությամբ։ Հրամկազմի 
ներկայացուցիչներն ունեն այլ արտոնություններ ևս, որոնք 
համահավասարեցված պայմաններում ընդգծում են ֆինանսական 
չափումով նրանց առավելությունը զինվորի նկատմամբ։

Մտավոր
Աստիճանաբար գիտելիքը դառնում է հաղթական բանակի 

հիմնական զենքը, ու պետը պետք է լինի այս գործընթացի 
առաջամարտիկներից մեկը։ Մտավոր առաջնորդությունը 
վերաբերում է ոչ միայն ու ոչ այնքան ակադեմիական 
գիտելիքներին, թեև դա նույնպես հույժ ցանկալի է։ Առաջին հերթին, 
բանակային առօրյայում պետը (սերժանտական, սպայական, ավագ 
սպայական կազմը) պետք է գերազանցի զինվորին բանակին 
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վերաբերող գիտելիքներով՝ շարային պատրաստության, կրակային 
պատրաստության, զենքի իմացության, հակառակորդի մասին 
գիտելիքների, կանոնադրության և այլ ասպարեզներում։ Զինվորը 
միշտ պետք է զգա, որ դեռ շատ բան ունի սովորելու՝ այս ոլորտում 
իր ղեկավարին հասնելու համար։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 
ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հոդված 81. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է 
կատարելագործել անձնական մասնագիտական պատրաստությունը և 
զորամասի (ստորաբաժանման) ղեկավարման մեթոդները`

բարձրացնել իր ռազմական, մանկավարժական և իրավական 
գիտելիքները, գիտենալ սպառազինությունը, ռազմական տեխնիկան, 
դրանց մարտական գործադրման (շահագործման), նորոգման և 
էվակուացման կարգը. հիմնավորապես գիտենալ իր ծառայությանն 
առնչվող օրենքները, զինվորական կանոնադրությունների դրույթները, 
խստորեն գործել դրանց համաձայն և ենթականերից պահանջել դրանց 
կատարումը:

Այստեղ կարևոր դեր ունի նաև բանակային փորձը։ 
Պատերազմի բովով անցած հրամանատարները միշտ ավելի մեծ 
հարգանք են վայելել մարտական փորձառության անգնահատելի 
ուժի շնորհիվ։ Սակայն այսօր նույնիսկ խաղաղ պայմաններում 
բանակային փորձը հնարավոր է մեծացնել, քանի որ ոչ 
պրոֆեսիոնալ բանակի պայմաններում զինվորները ծառայում են 
մինչև 2 տարի, իսկ հրամանատարական կազմը մնայուն է, ու 
ամեն մի նոր զորակոչի դեպքում ունենում է ավելի մեծ փորձ, քան 
նորակոչիկները։

Հույժ կարևոր է պետի առավել պատրաստ լինելը նաև 
բարոյագաղափարական ոլորտում։ Հայրենասիրության, հայ 
ժողովրդի պատմության, միջազգային հարաբերությունների ու այլ 
ոլորտներում քննարկումների, դասախոսությունների ու ելույթների 
ժամանակ զինվորները պետք է զգան պետի խորը գիտելիքները։ 
Սա հատկապես կարևոր է համալսարանավարտ զինվորների 
շրջանում պետի բարձր դիրքն ու հարգանքը պահպանելու 
տեսանկյունից։
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Տեսությունից իրական կյանք. 

«Ստորին մակարդակներում՝ նորակոչիկ զինվորի հետ 
աշխատելիս, պահանջկոտությունն ու պատիժը կարևոր են»:

 Սպայի հետ հարցազրույցից

Եվս մեկ անգամ ընդգծենք, որ չի կարելի շեշտադրել մեկ 
չափումն ու անտեսել մյուսները։ Պետք է երեք ոլորտներն էլ 
զարգացած լինեն։ Ըստ պետի անձնական յուրահատկությունների՝ 
հնարավոր է, որ ոլորտներից մեկը կամ դրանցից մեկի մի հատվածը 
առավել շեշտադրված լինի, սակայն լիարժեք հաջողության համար 
պետք է կարևորել և ուշադրություն դարձնել երեք չափումներին էլ։

Առաջին մակարդակի յուրահատկությունները 
Ամեն դեպքում, պետք է նշել, որ առաջնորդության այս 
մակարդակով բավարարավող պետն ունենալու է մի շարք 
սահմանափակումներ։ (Այսուհետ նշվող սահամանփակումները 
վերաբերում են միայն այս մակարդակով բավարարվող պետերին):

Վստահությունն ու կայունությունը հիմնված են կոչման վրա 
Միայն այս մակարդակով բավարարվող պետերն անում են ամեն 
ինչ, որպեսզի իրենց ենթակաները աճ չունենան (ֆիզիկական, 
ֆինանսական ու հատկապես մտավոր ոլորտներում), քանի որ այդ 
դեպքում վտանգվում է իրենց հեղինակությունը։ Այս ղեկավարները 
փորձում են օգտագործել կանոնադրությունը, օրենքի ուժն ու իրենց 
կոչումը՝ ստիպելով դիմացինին հարգել իրենց։ 

Պատմում են, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիներին գիշերային ռմբակոծության խառնաշփոթության պահին 
երկու զինվոր են բախվում իրար։ Մթության մեջ վազող անծանոթ 
տղամարդիկ հրում են միմյանց։ Հանկարծ լուսավորող հրթիռի լույսի 
ներքո երիտասարդ զինվորը սարսափով տեսնում է, որ դիմացինը 
գեներալն է։ Զինվորը շփոթված ու վախեցած ներողություն է 
խնդրում՝ ակնկալելով ամենախիստ պատիժը նման արարքի համար 
և արդարանալով, որ մթության մեջ չի տեսել գեներալի դաշտային 
տարբերակման նշանները։ իսկ գեներալը, հայրաբար թխթխկացնելով 
զինվորի ուսին, ասում է. «Ուրախացի՛ր, որդի՛ս, որ լեյտենանտ չեմ»։
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Գեներալը գիտեր, որ իր հանդեպ հարգանքը հիմնված է ոչ թե 
կոչման ու ուսադիրների, այլ իր գիտելիքի, փորձի ու հեղինակության 
վրա, իսկ առավել անփորձ ու քիչ ընդունված կրտսեր սպայական 
կազմի ներկայացուցիչը իր ինքնահաստատվելու փորձը հավանաբար 
կարտահայտեր զինվորին  ամենայն խստությամբ պատժելով։

Միայն առաջին մակարդակին են հասնում նշանակմամբ։ 
Մյուս՝ ավելի բարձր մակարդակներին մարդը հասնում է միայն իր 
սեփական կարողություններով։ Առաջնորդության մակարդակները 
ցույց են տալիս անձի խորը լինելը։ իրական, երկարատև ու 
տևական ազդեցությունը վաստակում են, այն չի կարելի  գնել, 
ստանալ կամ փոխանցել։ 

Եթե պետը մնում է միայն առաջին մակարդակում, ապա 
զինվորները հետևում են նրան միայն պաշտոնական իշխանության 
սահմաններում։ Նրանք միայն իրականացնում են հրամանները, 
ուրիշ ոչինչ։ Այստեղ «մարտական ոգին» սովորաբար թույլ է, եթե 
առաջնորդը համոզվածության պակաս ունի, ապա հետևորդներ չի 
ունենա։ իրական առաջնորդը մարտի դաշտում նա է, ում զինվորը 
կհետևի՝ լիովին վստահելով իր կյանքն ու մահը, կամավոր կերպով 
կհետևի նույնիսկ պարտադիր զինվորական ծառայությունից 
հետո։ իսկ դա տեղի չի ունենա միայն առաջին մակարդակում 
մնացած պետի հետ, որին հետևում են զուտ ելնելով շարային 
կանոնադրության պահպանման ու չպատժվելու սկզբունքներից։

Իր անունը չի արդարացնում այն զորականը, որը կարծում է, թե 
բավական է միայն հրամանը, որպեսզի զինվորը կռվի:

                             Գարեգին Նժդեհ

Ո՞ւմ հետ չեն կարողանում աշխատել այս մակարդակով 
բավարարվող պետերը

«Պաշտոնով» առաջնորդները շատ դժվար են աշխատում 
կամավորների և որակյալ մասնագետների հետ։ Նրանց վրա չեն 
ազդում փողը, հրամանները, իշխանության խորհրդանշանները։ 

Արցախյան հերոսամարտի գրեթե բոլոր հրամանատարները 
պատմում են, որ շատ բարդ էր ղեկավարել կամավորների 
խմբերին։ Կամավորին ոչ կարող ես աշխատանքից ազատել, 
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ոչ էլ զրկել կոչումից կամ ենթարկել կանոնադրական տույժի։ 
Տեսականորեն, կամավորը քաղաքացիական անձ է ու ենթարկվում 
է քաղաքացիական օրենսգրքին։ Բնականաբար, ամենահեշտ 
լուծումը նրան զինվորական օրենսդրության դաշտ բերելն է 
ու բանակային կազմավորման մեջ ընդգրկելը՝ տալով կոչում, 
դարձնելով զինվորական համակարգի մասնիկ։ 

Բարդ է նաև աշխատել որակյալ մասնագետների հետ, 
որոնցից կախված են զորամիավորման հաղթանակն ու 
պարտությունը։ Նրանց վիրավորելու, հետները վիճելու կամ 
նրանցից հրաժարվելու դեպքում շատ բարդ կլինի գտնել 
փոխարինող, ուստի վերջիններիս հետ պարզապես հրամաններով 
աշխատել անհնար է։ Այս պատճառով էլ միայն առաջին 
մակարդակով բավարարվող առաջնորդը չի կարող աշխատել 
որակյալ մասնագետի հետ։ 

Այսպիսով, մակարդակ մեկ՝ պետ։ Այս մակարդակում գործում 
են իրավունքները։ Մարդիկ հետևում են պետին, քանզի պարտավոր 
են։ Սակայն ազդեցությունը սահմանափակված է պաշտոնեական 
պարտավորությունների շրջանակով։ Պետը որքան երկար է մնում 
այս մակարդակում, այդքան բարձր է կադրերի հոսունությունը, և 
ցածր՝ մարտական ոգին։

Մոնթեն՝ պետ
Մոնթեին հիշում են որպես մի մարդու, ով շատ լավ էր 

տիրապետում բոլոր հնարավոր զենքերին ու անգիր կարող էր թվարկել 
բոլոր զենքերի նկարագրերն ու յուրահատկությունները, թե որ զենքը որ 
իրավիճակներում է լավագույնս պիտանի։

ինքը, որ արդեն շատերից շատ ավելին գիտեր, ուզում էր 
դարձյալ նոր բաներ սովորել, իմանալ՝ հանուն իր գործի կատարյալ 
իրականացման: Մինչև վերջին պահն էլ մնաց ուսումնատենչ: իր 
կյանքի վերջին օրն էլ սնարի մոտ գիրք կար, ռազմարվեստի ամենահին 
դասականներից Սուն-Ցըզիի «Երկ ռազմական արվեստի մասին» գիրքը: 

Մոնթեն մարտադաշտում անմիջականորեն մասնակցում էր կռվին 
և իր գործով ու պահվածքով ոգեշնչում էր զինվորներին: Զինվորները, 
երբ տեսնում էին, որ Ավոն իրենց հետ է, անվախ կռվի էին գնում:

Մոնթեին`  որպես պետի բնորոշելիս առաջինը կնշեի՝ չի եղել օր, որ 
դիրքերում չլիներ: Առավոտից իրիկուն դիրքերում էր, երեկոյան գալիս էր 
շտաբ: Շատ զարմանալի էր. ոնց որ հոգնել չունենար:
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4.2 Մակարդակ 2՝ Հարաբերության վրա հիմնված 
առաջնորդություն. ավագ  ընկեր

Առաջնորդությունը ունակություն է համոզելու մարդկանց 
աշխատել հրամանատարի  համար, երբ նրանք պարտավոր չեն 
անել դա։ Հենց սրանով է առաջնորդը տարբերվում ղեկավարից, 
շեֆից։ Քանզի առաջնորդությունն սկսվում է ոչ թե գլխից, այլ 
սրտից։ Այսինքն՝ նախ պետք է շահել մարդկանց սիրտը, ոգևորել 
նրանց, հետո նոր առաջարկել լուծման ու կամ աշխատանքի 
սեփական տարբերակը։

Այս մակարդակը արևմտյան գրականության մեջ կոչում են 
մարդամոտ կամ մարդակենտրոն առաջնորդություն։ Առաջնորդի 
յուրաքանչյուր գործում առաջին տեղում պետք է լինեն մարդիկ, 
նրանց ցանկությունները և կարիքները։ 

Առաջնորդության առաջին մակարդակում մնացած 
հրամանատարները հաճախ են կիրառում սպառնալիքների 
ու բռնության լեզուն։ Նորվեգացի հոգեբան Շելդերուփ-Էբբեն, 
ուսումնասիրելով հավերի խմբում աստիճանակարգության 
ձևավորումը, նշում է, որ հիմնականում կա մի հավ, որը գրավում 
է գերիշխող դիրք. նա կտցահարում է բոլորին, բայց ոչ ոք նրան 
չի կտցում։ Աստիճանակարգության մեջ երկրորդ հավը նույնպես 
կտցահարում է բոլորին՝ բացառությամբ «թիվ մեկ հավի»։ Եվ 
այդպես շարունակ, մինչև որ հասնում ենք ամենախեղճ հավին, 
որին բոլորը կտցահարում են, իսկ ինքը՝ ոչ մեկին։ 

Երկրորդ մակարդակի հասած առաջնորդը հույսը 
դնում է ոչ թե ֆիզիկական բռնության, այլ մարդկային 
փոխհարաբերությունների վրա։ Մարդը, ով չի կարող հաստատել 
ամուր, երկարատև փոխհարաբերություններ այլ մարդկանց հետ, 
շուտով կհայտնաբերի, որ ի վիճակի չէ երկար լինելու իրական ու 
արդյունավետ առաջնորդ։

Ամեն մեկը ցանկանում է զգալ, որ ինքը մի բան արժե
Առավել հաջողված քաղաքական գործիչները, 

մանկավարժները, գրողները, մարդկանց հետ աշխատանք ներառող 
տարբեր ոլորտների ղեկավարներ ու առաջնորդներ բնազդաբար 
գիտակցում են մի պարզ բան. մարդիկ գնահատված, ընդունված, 
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սիրված լինելու ծարավ ունեն։ 
Եթե թվարկենք համաշխարհային կարևորության ռազմական 

առաջնորդների անունները, ապա Նապոլեոնի անունն անշուշտ 
կլինի առաջին տասնյակում։ ինչո՞վ էր հայտնի Նապոլեոնը՝ որպես 
առաջնորդ։ Նա ճանաչում էր իր բոլոր սպաներին՝ անուն առ անուն։ 
Նրանց հետ հանդիպելիս Նապոլեոնն անպայման ողջունում էր, 
քննարկում ճակատամարտերն ու մանևրները/զորախաղերը, որոնց 
մասնակցել էր այդ սպան։ Երբեք չէր մոռանում հարցուփորձ անել 
հայրենի քաղաքի, ընտանիքի, երեխաների մասին։ Պատահական 
չէ, որ սրանից հետո նրա բանակի սպաների նվիրվածության ու 
անձնազոհության մասին առասպելներ էին պտտվում։ Նապոլեոնը 
նույն բանն էր անում նաև զինվորների հետ, երբ ճակատամարտից 
առաջ գնում էր զորքի մոտ ու զրուցում նրանց հետ։ 

Հետաքրքրական է, որ այս նույն մեթոդը պահպանվել է մեր 
բանակի ավանդույթներում նույնպես։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հոդված  82. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է հմտորեն 
աշխատել կադրերի հետ`

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել անձնակազմը 
անձնական շփման միջոցով, իմանալ ենթակաների գործնական ու 
բարոյահոգեբանական հատկանիշները, ամեն օր զբաղվել նրանց 
դաստիարակությամբ….

անձամբ զրույցներ անցկացնել ենթակաների հետ:
Հոդված  98. Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով գնդի 

հրամանատարի տեղակալը պարտավոր է`
կազմակերպել և անձնակազմի հետ դաստիարակչական 

աշխատանք տանել՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր զինծառայողի 
ազգային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, կրթության 
մակարդակը և վերաբերմունքը կրոնի հանդեպ, նրանց մեջ 
ձևավորել հավատարմություն Հայրենիքի, զինվորական պարտքի և 
զինվորական երդման նկատմամբ, զինվոր-քաղաքացու մարտական և 
բարոյահոգեբանական բարձր հատկանիշները.

գիտենալ գնդի ստորաբաժանումների յուրաքանչյուր սպայի, 
ենթասպայի և ավագի գործնական, բարոյահոգեբանական 
հատկանիշները.
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ուսումնասիրել զինծառայողների տրամադրությունը, 
հասարակական կարծիքը և հոգեվիճակը, կազմել գնդի անձնակազմի 
ընդհանուր բարոյահոգեբանական բնութագիրը, միջոցառումներ 
իրականացնել զորական կոլեկտիվներում առողջ բարոյական մթնոլորտ 
պահպանելու ուղղությամբ.

կազմակերպել և աշխատանք տանել զինծառայողների, նրանց 
ընտանիքի անդամների, քաղաքացիական անձնակազմի նկատմամբ 
գիտենալ նրանց կարիքները և պահանջմունքները,  միջոցներ ձեռնարկել 
հիմնավորված բողոքների և դիմումների ժամանակին կատարման, 
ինչպես նաև խախտված իրավունքների վերականգնման համար.

գնդի հրամանատարին ժամանակին զեկուցել անձնակազմի 
զինվորական կարգապահության և բարոյահոգեբանական վիճակի 
մասին:

Հոդված 142. վաշտի հրամանատարը վաշտի անձնակազմի 
ուսուցման և ամենօրյա դաստիարակության անմիջական կազմակերպիչն 
է: Նա պարտավոր է`

ստուգել վաշտի զինվորների, սերժանտների, ենթասպաների և 
սպաների գիտելիքները և գործնական հմտությունները.

գիտենալ վաշտի յուրաքանչյուր զինծառայողի զինվորական 
կոչումը, ազգանունը, ազգությունը, ծառայության ժամկետը, 
զբաղեցրած պաշտոնը կամ մասնագիտությունը, ընտանեկան 
դրությունը, գործնական և բարոյահոգեբանական հատկանիշները, 
մշտապես նրանց հետ անհատական աշխատանք տանել զինվորական 
դաստիարակության գծով…

Եվ մոտավորապես նույն պարտավորությունները դասակի ու ջոկի 
հրամանատարների համար՝ համապատասխանաբար 150-րդ և 156-րդ 
հոդվածներում։

Ընդ որում, ոչ միայն պետք է իմանալ  զինվորներին, այլ 
նաև դա ցույց տալ նրանց: Հարկավոր է դիմել նրանց անունով 
կամ ազգանունով, զրուցելիս հարցնել ընտանիքի մասին՝ նշելով, 
օրինակ, հոր անունը, հարցնել վերջերս տարած հիվանդության կամ 
վերքի մասին, քննարկել բանակից հետո քաղաքացիական կյանքում 
ուսման կամ աշխատանքի հեռանկարի հարցը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հոդված 76. Հրամանատարը (պետը) պարտավոր է ….
նրբազգացություն և ուշադրություն ցուցաբերել ենթակաների 

նկատմամբ, փոխհարաբերությունների մեջ թույլ չտալ անտակտություն 
և կոպտություն, բարձր պահանջկոտությունն ու սկզբունքայնությունը 
համատեղել նրանց անձնական արժանապատվության հարգման հետ, 
միջոցներ ձեռնարկել զինծառայողների, զինծառայությունից զորացրված 
քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների կենցաղային 
հարցերի լուծման, սոցիալական ու իրավական պաշտպանվածությունն 
ապահովելու համար, պայմաններ ստեղծել տեխնիկական և այլ 
բնույթի ստեղծագործության, կուլտուրայի բարձրացման և հանգստի 
զարգացման, առողջության ամրապնդման և ֆիզիկական աճի 
համար, անհրաժեշտության դեպքում նրանց համար միջնորդել ավագ 
հրամանատարներին:

իրական առաջնորդները գիտեն, որ նախ պետք է շարժել 
մարդկանց սրտերը, հետո նոր ակնկալել, որ նրանք կհետևեն 
իրենց: Հնարավոր չէ մարդկանց առաջնորդնել առանց նախապես 
նրանց մոտ զգացմունք առաջացնելու:

Անպայման չէ, որ մարդկանց հետ սերտ կապը լինի այն 
ժամանակ, երբ առաջնորդը շփվում է մարդկանց խմբերի հետ: 
Այն անհրաժեշտ է նաև առանձին անձանց հետ շփման ժամանակ: 
Որքան ամուր են կապերը նրանց՝ որպես անհատների միջև, 
այդքան ավելի հավանական է, որ հետևորդը կցանկանա օգնել 
առաջնորդին: Սա ամենից կարևոր սկզբունքներից մեկն է. 
մարդկանց չի հետաքրքրում, թե առաջնորդը որքան գիտի, մինչև 
նրանք չիմանան, թե որքան է նա  իրենցով հետաքրքրված:

Մարդկանց հետ հարաբերվելիս  կարևոր է գիտակցել, որ 
անհրաժեշտ է կապ հաստատել յուրաքանչյուր անհատի հետ, 
նույնիսկ խմբի հետ զրուցելու դեպքում: Ամերիկացի հայտնի 
գեներալ Նորման Շվարցկոպֆը մի անգամ նշել է. «Ես տեսել եմ 
շատ գիտակ մարդկանց, ովքեր, կանգնելով դասակի առջև, տեսել 
են դասակ: Սակայն մեծ առաջնորդները, կանգնելով դասակի առջև, 
ընկալում են այն որպես 44 առանձին անհատականություն, որոնցից 
ամեն մեկն ունի իր սեփական նպատակները, ամեն մեկն ուզում է 
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ապրել ու բարի գործեր անել»:
 Խմբի հետ կապ հաստատելու համար պետք է դիմել ամեն 

մեկին առանձին: Նույնիսկ եթե առաջնորդի դիմաց հարյուր հոգի 
են, նա պետք է խոսի յուրաքանչյուրի համար, ինչպես կխոսեր մի 
հոգու հետ:

Տեսությունից իրական կյանք 

«Գնդապետը կարող է լինել ավագ ընկեր զինվորի համար, սակայն 
դասակի հրամանատարը՝ ոչ: Գնդապետն իր վրա վստահ է, գիտի, որ 
զինվորն իրեն բան չի անի»: 

Սպայի հետ հարցազրույցից

Որոշ հրամանատարներ զինվորների հետ հարաբերվելու 
հարցում խնդիրներ ունեն, քանի որ նրանք կարծում են, թե 
հարաբերություններ հաստատելը ենթակաների նախաձեռնությունը 
պիտի լինի: Սա հատկապես վերաբերում է առաջնորդության 
առաջին մակարդակում գտնվողներին, որոնք մտածում են, թե՝ «Ես 
ղեկավար եմ, ունեմ այս պաշտոնը: Նրանք իմ ենթականերն են: 
Ուրեմն թող գան ինձ մոտ»: Սակայն հաջողված առաջնորդները 
միշտ այս հարցում նախաձեռնող են: Նրանք են կատարում առաջին 
քայլն այլոց հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցում, իսկ 
հետո նաև ջանք են թափում հարաբերությունների ամրապնդման 
համար: Միշտ չէ, որ հեշտ է այսպես գործել, սակայն սա կարևոր է 
զորամասում հաջողության հասնելու համար: 

Որևէ մեկը երբեք չպետք է թերագնահատի մարդկանց հետ 
լավ հարաբերություններ հաստատելու կարևորությունը, եթե ուզում 
է, որ իրեն հետևեն: Բանակային հայտնի հրամանատարների 
կենսագրությունների ուսումնասիրությունից պարզ կդառնա,  որ 
նրանք շատ հաճախ հենց այդպես են վարվել: Հատկապես կարևոր 
ճակատամարտերից առաջ հրամանատարները գնում էին զորքի 
մոտ, զրուցում զինվորների հետ: 

Մարդկանց նախ գրավում է առաջնորդը, հետո նրա 
գաղափարը

Շատերը սխալմամբ կարծում են, որ եթե լինի լավ գաղափար, 
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ապա մարդիկ անպայմանորեն կհետևեն նրան, անկախ նրանից, 
թե ով է առաջնորդը: Սակայն իրականում առաջնորդությունը 
գործում է այլ մեխանիզմով: Մարդիկ, սույն պարագայում 
զինվորները, առաջին հերթին հետևում են ոչ թե արժանի ու 
ոգևորիչ գաղափարներին, այլ՝ մարդկանց: Նրանք հետևում են 
արժանի առաջնորդների, ովքեր և քարոզում են ուշադրության 
արժանի գաղափարներ: Մարդկանց նախ և առաջ գրավում է 
առաջնորդը, հետո նոր միայն նրա մտքերն ու գաղափարները: Այս 
հերթականության ընկալումը շատ բան է փոխում առաջնորդության 
հանդեպ մոտեցումներում: Գուցե մի խելացի մարդ ունի շատ լավ 
ծրագրեր ու գաղափարներ, սակայն պետք է լինի նաև առաջնորդ, 
ով այդ գաղափարները կյանքի կկոչի: Եթե Գարեգին Տեր-
Հարությունյանը հայրենասիրական իր մտքերը հանձներ թղթին, 
ապա գուցե դա կարդային, մի քիչ էլ ոգևորվեին, սակայն միայն նրա 
իրական առաջնորդ լինելու դեպքում, իր գաղափարախոսությամբ 
շարժվելով հաղթանակաների հասնելու դեպքում Գարեգին Տեր-
Հարությունյանը դարձավ Նժդեհը: Պարզապես խելացի մարդը 
դեռ առաջնորդ չէ, պարզապես խելացի մտքերը բավարար չեն, որ 
այդ մարդուն տևական ժամանակահատված հետևեն: Պարզապես 
հայրենասիրական կոչերը բավարար չեն, որ զինվորներն իրենց 
կյանքը զոհեն հանուն հրամանատարի, նրանք նախ և առաջ պետք 
է սիրեն ու հարգեն այդ մարդուն:

Այստեղ կարևոր է հիշել երկրորդ մակարդակի երկու կարևոր 
կանոն. 

1. Մի՛ փորձեք շրջանցել այս մակարդակը: Մարդկանց հետ 
շփվելը, նրանց անհատապես ճանաչելը, հարաբերություններ 
հաստատելը ու առանձնահատուկ վերաբերմունք ցույց 
տալը շատ բարդ է ու ժամանակատար: Ուստի շատ 
հրամանատարներ փորձում են շրջանցել ու անցում 
կատարել դեպի հաջորդ մակարդակ, դեպի արդյունքների, 
հաղթանակների հասնող ղեկավար: Սակայն այս դեպքում 
վերջինս դառնում է զուտ կառավարիչ՝ մենեջեր, և չի 
դառնում առաջնորդ, քանի որ մարդկանց նվիրվածությունը 
բացակայում է:

2. Որքան էլ մարդակենտրոն առաջնորդությունը կարևոր է, 
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այդուհանդերձ, այս մակարդակում երկար մնալ չի կարելի: 
Պետք է այն պահպանել ու արագ ընթանալ հաջորդ 
մակարդակ, այլապես զինվորները կսկսեն չարաշահել 
առաջնորդի բարի վերաբերմունքը, ծուլանալ ու անտեսել 
կարգապահական կանոնները:

Մոնթեն՝ ավագ ընկեր
Երբ Ավոն եկավ Մարտունի, շրջեց դիրքերը, ծանոթացավ բոլորիս 

հետ:
Հաց էր ուտում զինվորների հետ միասին, նույն սեղանից: Անունով 

գիտեր իր բոլոր զինվորներին:
Ավոն (Մոնթեն) լավ կռվող տղաներին նվերներ էր տալիս՝ կոշիկ, 

հագուստ, ուտելիք: Նորը տալիս էր զինվորներին, իսկ ինքը մաշված, 
կարկատած հագուստ էր հագնում:

Զինվորի կյանքն ամենաթանկն էր նրա համար: Ծայրաստիճան 
հոգատար էր: ինչպես էլ դասավորվեին հանգամանքները, ստուգում 
էր՝ արդյո՞ք կուշտ են զինվորները, լա՞վ են տեղավորված: Ցանկացած 
կռվից հետո առաջին հերթին այցելում էր վիրավորներին ու զոհված 
ազատամարտիկների ընտանիքներին: յուրաքանչյուր մարտից հետո, 
ըստ զեկույցների ու իր տեսածի, ընտրում էր «կռվի աստղերին» ու 
պարգևատրում նրանց:

Մինչև զինվորին չուսումնասիրեր, դիրք չէր ուղարկի:

4.3 Մակարդակ 3` Արդյունավետության վրա հենված 
առաջնորդություն. հաղթանակ բերող ղեկավար

Երկրորդ ու երրորդ մակարդակները սկզբունքորեն 
տարբերվում են միմյանցից: Եթե երկրորդ մակարդակում 
զինվորները պարզապես հաճելի մթնոլորտում ժամանակ են 
անցկացնում իրար հետ՝ սպառելով ծառայության ժամկետը, ապա 
երրորդ մակարդակում նրանք հավաքվում են արդյունքի հասնելու 
համար: Նրանց կրկին հաճելի է նույն խմբում լինելը, քանի որ 
երկրորդ մակարդակը չի կարելի մոռանալ, սակայն նրանք նաև 
ունեն ընդհանուր նպատակ: 

Այս մակարդակում զինվորները գիտակցում են, որ տվյալ 
հրամանատարի ենթակայության ներքո գտնվելը ոչ միայն հաճելի 
է, այլ նաև արդյունավետ: Այս մակարդակը՝ ձեռքբերումների, 
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հաղթանակների մակարդակը, շրջադարձային է բոլոր 
առաջնորդների համար. Մոնթեն չէր լինի Մոնթե, եթե չտաներ 
հաղթանակներ ռազմի դաշտում, Նժդեհը կմնար պարզապես 
որպես խելացի փիլիսոփա, եթե չպահպաներ Լեռնահայաստանը: 

Արևմտյան գրականության մեջ այս մակարդակը կոչում են 
խնդրամետ՝ դեպի խնդրի լուծումն ուղղված առաջնորդություն:

Այս մակարդակն ունի մի շարք մոտեցումներ.

•	 Ուղղության ընտրություն 
Առաջնորդության հիմնական պատասխանատվությունն 
է փոփոխություն բերել և ուղություն հաղորդել խմբին: Սա 
ընդհանուր ռազմավարական զարգացման բաղադրատարր 
է: Հրամանատարը պետք է ցույց տա զինվորներին, թե ինչ 
գաղափարի են նրանք ծառայում, որն է դրա պատճառը, 
նպատակները, կարևորությունը: Նման գաղափարի 
առկայությունն էականորեն ուժեղացնում է զինվորին ու 
բարձրացնում նրա մարտունակությունը: Հենց այդ պատճառով 
էլ իր հայրենիքը պաշտպանող գաղափարապես ամուր հայ 
զինվորը հաղթանակ տարավ պատերազմում մարտնչելու 
համար անձնական հիմնավորումներ չունեցող թշնամու 
հանդեպ:

•	 Բարձր չափանիշներ 
Արդյունավետ առաջնորդը մշտապես խրախուսում 
է զինվորներին դառնալ ավելի լավը, հասնել ավելի 
բարձր ցուցանիշների: Երբ կատարողականությունը 
չափում են այդպիսի բարձր չափորոշիչներով, ապա 
արդյունավետությունը բարձրանում է, քանի որ ենթակաները 
ենթագիտակցորեն ձգտում են բավարարելու վերադասների 
սպասելիքները: Շատ բան է կախված հրամանատարից: Երբ 
նա հավատացած է, որ խումբը կհասնի հաջողության, ապա 
հիմնականում այդպես էլ լինում է: 
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Խորհրդային բանակում արվել է մի գիտափորձ, երբ շտաբ 
են կանչվել տարբեր դասակներից մի քանի զինվոր ու նրանց երբևէ 
չղեկավարած մի սպա: Նրանց հայտնել են, որ ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզվել է, որ նրանք զորամասի լավագույն ծառայողներն 
են, և նրանց միավորում են մեկ դասակում: Սրանից հետո այս 
նորաստեղծ դասակին տալիս են մի շատ բարդ առաջադրանք, 
որն այլ դեպքերում դժվար կլիներ իրականացնել նույնիսկ երկու 
դասակով: Նշված ժամանակում այս առաջադրանքը փայլուն կերպով 
իրականացվում է: Երբ իր հաջողությունից գոհ դասակի հրամանատարը 
ներկայանում է շտաբ, նրան հարցնում են, թե ո՞րն էր հաջողության 
գաղտնիքը: «Մենք բոլորս զորամասի ամենալավ ծառայողներն 
ենք»,- զեկուցում է սպան: Նրան ասում են, որ իր նորաստեղծ 
դասակի զինվորները ընտրվել էին պատահականության սկզբունքով: 
«Այդ դեպքում գաղտնիքը այն էր, որ ես եմ եղել լավագույն սպան 
զորամասում»,- եզրակացնում է դասակի հրամանատարը: Նրան ասում 
են, որ ինքը նույնպես ընտրվել էր պատահականության սկզբունքով: 
Շփոթված սպան նայում է հրամանատարական կազմին: «Գաղտնիքը 
ձեր բոլորի ինքնավստահությունն էր ու տրամադրությունը: Դուք գիտեիք, 
որ ամենալավն եք ու գործում էիք հենց այդ կերպ»: Այսպիսով, տեսնում 
ենք, թե որքան կարևոր է ներքին համոզմունքն ու հրամանատարի 
կողմից խրախուսումը:

•	 Ուղղորդում ու գնահատական
Առաջին մակարդակում նշվել էր, որ գիտելիքներն ու 
փորձառությունն առաջնորդի կարևոր հատկություններից 
են: Դրանք թույլ են տալիս հրամանատարին ցույց տալ 
ու սովորեցնել զինվորներին ինչպես հասնել արդյունքի: 
Ոչ թե զինվորներին պարզապես հրաման տվող, այլ 
նրանց հետ միասին դա իրականացնող հրամանատարը 
հասնում է միանգամից երկու արդյունքի. Նախ` նա օգնում 
է խմբին` հասնելու հաջողության, կիսում է հաղթանակի 
հասնելու ուրախությունը, ինչն ավելի է ամրապնդում 
թիմային մտածելակերպն ու զինվորի նվիրվածությունը, 
ապա` զինվորները գործնականում ձեռք են բերում կարևոր 
գիտելիքներ: Սակայն նաև չափից դուրս ուղղորդումը կարող 
է հանգեցնել հետագայում վատ կատարողականության ու 
հրամանատարից կախվածության: Ուստի պետք է իմանալ, թե 
որտեղ է նաև ինքնուրույնության թողնելու սահմանը:



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ Եվ ԱՌԱՋՆՈՐԴի ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԶիՆվԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ

Ա. Կ. Շաքարյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

4

122

Ուղղորդման հետ զուգահեռ գործում է նաև գնահատականը: 
Հրամանատարը հազվադեպ  կարող է ազդել զինվորների 
գործողությունների վրա առանց դրանց ճիշտ գնահատականը 
տալու: Տալով գնահատականը՝ նա հայտնում է զինվորներին, 
թե որտեղ նրանք ճիշտ գործեցին, իսկ որտեղ դեռ աշխատելու 
տեղ կա: 

•	 Կայունություն 
Արդյունավետ առաջնորդը կայուն է նույնիսկ բարդ 
առաջադրանքի, անորոշ դրության ու ծանր պայմանների 
դեպքում: Սա օգնում է զինվորների արդյունավետությանը, 
քանի որ երբ հրամանատարը հանգիստ է, զինվորները վստահ 
են, որ, ուրեմն, գործը գլուխ կգա: Կայունությունը նաև օգնում 
է հրամանատարին` սառնասիրտ ու արհեստավարժ երևալու 
նույնիսկ ճնշման դեպքում:

•	 Սուր հարցեր տալու կարողություն 
Շատ դեպքերում հրամանատարը կարող է հասնել արդյունքի 
ոչ թե պատասխաններ տալով, այլ բարդ հարցեր ուղղելով: 
Սուր հարցը ստիպում է զինվորին կամ նրանց խմբին կանգ 
առնել ու մտածել, թե ինչու են նրանք անում մի բան կամ 
չեն անում: Զինվորները ստիպված են լինում մտածել իրենց 
գործողությունների արդյունքների մասին: Նրանք կարող է 
իրենք իրենց հարց տալ. «ինչո՞ւ ես դրա մասին չմտածեցի: Չէ՞ 
որ դա այդքան ակնհայտ է»:

Այսպիսով, այս մակարդակ հասած հրամանատարն 
ապահովում է իր զորամիավորման առավելագույն 
արդյունավետությունը, խրախուսում է, որ դանդաղ աշխատողներն 
աշխատեն ավելի շատ, կարևորում է վերջնաժամկետն ու արդյունքի 
որակը: 

Այստեղ շատ կարևոր է երկրորդ ու երրորդ մակարդակների, 
այսինքն` մարդամոտ ու խնդրամետ մոտեցումների միջև 
հավասարակշռության պահպանումը, որովհետև զինվորների 
հանդեպ չափից շատ հոգածություն հանդես բերելը, նրանց 
խնդիրների նկատմամբ չափազանց ուշադիր լինելը կբերեն 
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կարգապահության թուլացմանը զորամասում: Այդ իրավիճակը 
պետք է հավասարակշռել՝ շեշտադրելով նպատակին 
հասնելու ժամկետները, գործընթացը, որակը, առաջ քաշելով 
կարգապահական այլ պայմանների պահպանումը: Սակայն 
պետք է ուշադիր լինել նաև, որ չոր ու խիստ կարգապահական 
նորմերի ու խնդիրների իրականացմանը հետևելիս չանցնել 
սահմանը ու չօտարանալ զինվորներից, չդառնալ հերթական խիստ 
հրամանատարը, որը գտնվում է միայն առաջին մակարդակում, 
կառավարում է զինվորներին՝ հենվելով իր խստության ու կոչման 
վրա:

Մոնթեն՝ հաղթանակող ղեկավար
Սկզբում տեղացի ժողովուրդը Մոնթեին չէր վստահում: Հետո, երբ 

տեսան, որ արդյունավետ է գործում, իրենք էլ միացան նրա ջոկատին: 
Տեղեկություններ ստացվեցին նախկինում նրա կատարած գործերի 
մասին, որն ավելի ամրապնդեց նրա հեղինակությունը:

•	 Մարտունին, որտեղ հիմնականում Մոնթեն տեղակայված էր, 
միակ շրջանն էր, որ ոչ մի թիզ հող չտվեց թշնամուն: Մնացած 
շրջանները տվել էին, հետ վերցրել: Մարտունու անառիկությունն 
Ավոյի շնորհիվ էր…

•	 Մարտունին, որտեղ հիմնականում Մոնթեն տեղակայված էր, 
միակ շրջանն էր, որ ոչ մի թիզ հող չտվեց թշնամուն: Մնացած 
շրջանները տվել էին, հետ վերցրել: Մարտունու անառիկությունն 
Ավոյի շնորհիվ էր…

•	 Այն ժամանակ ամեն գյուղ ուներ իր ինքնապաշտպանական 
ուժերը: Երբ թուրքը հարձակվում էր մի գյուղի վրա, մյուս 
գյուղն օգնության չէր գնում: Չկար կազմակերպված բանակ, 
չկար զինտեխնիկա: Ավոն ամենամեծ գործն արեց՝ առանձին 
ջոկատներից, խմբավորումներից ստեղծեց կանոնավոր բանակ, և 
պաշտպանության գործն ավելի հեշտ ու կազմակերպված դարձավ:

•	 Մոնթեն կատարեց գրեթե անհավատալի մի բան՝ ամբողջ շրջանի 
մարտական ուժերը համախմբեց մեկ հրամանատարության 
ներքո, կազմակերպեց շրջանի պաշտպանության համակարգը, 
և արդեն 1992 թ. գարնան վերջին Մարտունու շրջանը գործում էր 
կարգապահ բանակին համապատասխան վարքականոնով:

•	 Մեր պաշտպանական շրջանն այնքան զենք-զինամթերք 
առգրավեց, որ ոչ միայն մեզ էր բավականացնում, այլև բաշխում 
էինք մյուս շրջաններին:
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•	 Մոնթեին ընդամենը 6 տանկ էին տվել, որոնցով նա կարողացավ 
35 զրահամեքենա ու տանկ խլել: վազգենաշեն մտնելիս 6 
տանկով են լինում: Այդ օրը թշնամու 2 տանկ են վերցնում: Որոշ 
ժամանակ անց ադրբեջանցիները հարձակվում են 12 տանկով 
ու 7 զրահամեքենայով: Մերոնք խփում են 8 տանկ, որոնցից 
6-ը՝ վերանորոգման ենթակա: Այդպես տանկերի թիվը կարճ 
ժամանակահատվածում հասնում է 35-ի:

•	 Երբ տանկին այնպես էինք խփում, որ հետո օգտագործել չէր 
լինում, Մոնթեն 2-3 օր հետներս չէր խոսում՝ նեղանում էր: իսկ 
թշնամու տանկ տեսնելիս շատ էր ուրախանում՝ ակնկալելով 
վերցնել այն:

•	 Հաղթանակի հասնելու համար Մոնթեն նաև կարող էր լինել խիստ 
ու պատժող:

•	 1992 թ. հուլիսի կեսն էր: Ավոյին լուր են տալիս, որ մարդիկ 
գյուղից հեռանում են: Զայրացած գնում, փակում է ճանապարհը, 
ավտոբուսի վառելանյութը վերցնում՝ ասելով. 
- Այսպիսի դեպքերում վառելիքն ափսոս է:
Արդարանում են.
- Ավո՛ զոհվածի երեխաներ են, ծերեր…
Ավոն անդրդվելի էր. 
- Գնացե՛ք նկուղ, որ ձեր զավակներն իմանան՝ ում համար  են 
կռվում:

•	 Մարտունեցիները պատմում են, որ Մոնթեն մի խմբով ավերում էր 
նրանց տները, ովքեր լքել էին շրջանը: Այդպես էր անում, որպեսզի 
մյուսները վախենան ու չգնան:

•	 Ավոն պարեկային անցակետեր էր դրել բոլոր գլխավոր 
խաչմերուկներում (Ննգի, Կարմիր շուկա), որպեսզի մարդիկ 
չկարողանան ընտանիքները փախցնել:

4.4 Մակարդակ 4` Զարգացման վրա հենվող 
առաջնորդություն. հայր

իրական առաջնորդը ունի երկարաժամկետ ազդեցություն: 
Ընդ որում, այդ ազդեցությունն առկա է թե’ նրա կենդանության 
կամ ծառայության օրոք, թե’ նրանից հետո: Դատարկամիտ է 
այն առաջնորդը, ով իր հետևից չի թողնում ժառանգություն՝ իր 
աշակերտների տեսքով: Առաջնորդի մեծության արտահայտությունը 
ոչ թե իր ուժերի դրսևորումն է, այլ ուրիշներին ուժ տալու 
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կարողությունը: 
Հրամանատարի հաջողությունը չի կարող լինել լիարժեք, 

եթե չի պատրաստել արժանի հետնորդներ: Նույնիսկ եթե 
գրավել եք բարձունքը, սակայն այն պահելու համար չունեք 
բավականաչափ զինվորներ, ուրեմն այն գրավելու համար զոհեր 
տալը արդարացված չէ: Եթե զինվորի հիմնական խնդիրն է 
կատարել տրված առաջադրանքը, ապա հրամանատարի խնդիրն 
է պատրաստել զինվորին այնպես, որ վերջինս կարողանա այդ 
առաջադրանքը կատարել:

Զինվորներն առավել նվիրված են հրամանատարին, եթե 
նա օժանդակել է իրենց անձնական աճին: Պետք է ուշադրություն 
դարձնել, թե ինչպես է փոխվում առաջնորդ-հետևորդ կապն ըստ 
մակարդակների. մակարդակ 2՝ հետևորդը սիրում է առաջնորդին, 
մակարդակ 3՝ հետևորդը հիանում է առաջնորդով, մակարդակ 4՝ 
հետևորդը նվիրված է առաջնորդին: Օգնելով մարդկանց` աճելու 
որպես անհատականություն, առաջնորդը գրավում է նրանց սիրտը:

Հրամանատարին շրջապատող առաջնորդները պետք 
է լինեն զինվորներ, որոնց անձնական աճի մեջ նա ներդրում 
է ունեցել: Սակայն այստեղ ծագում է մի հարց. ինչպե՞ս է 
հնարավոր զարգացանել բոլոր զինվորներին: Եթե զորամասում 
ենթակայության տակ կա 100 զինվոր, ապա հրամանատարի 
ժամանակը չի բավարարի աշխատելու բոլորի հետ: Այստեղ 
օգնության է գալիս կառավարման տեսության մեջ լայն գործածում 
գտած 80/20 սկզբունքը: Ապացուցված է, որ յուրաքանչյուր 
ընկերության 80 տոկոս արդյունքը ստացվում է շնորհիվ 20 տոկոս 
աշխատակիցների, յուրաքանչյուր զորամիավորման հաղթանակի 
80 տոկոսը պայմանավորված  է 20 տոկոս մարտիկների ջանքերով: 
Ուստի, 100 զինվորից պետք է առանձնացնել առավելագույն 
խելացի, հեռանկարային ու արդյունավետ 20 հոգու ու սկսել 
աշխատել նրանց զարգացման ուղղությամբ: Այստեղ կարևոր է, որ 
նաև այս ընտրության մեխանիզմը լինի արդար ու բացատրված, 
քանի որ մյուս 80 հոգու համար հրամանատարը դեռևս 2-րդ ու 3-րդ 
մակարդակի առաջնորդ է ու չի մոռանում նրանց: Աշխատանքի 
տարբերակներից մեկն է կենտրոնանալ սպայական կամ 
սերժանտական (ըստ կոչումի) անձնակազմի վրա և, օրինակ, 20 
սերժանտից ընտրել 4 հոգու:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հոդված  91. Գնդի հրամանատարը պարտավոր է`
•	 իմանալ յուրաքանչյուր սպայի, ենթասպայի և ստորաբաժանման 

ավագի գործնական և բարոյահոգեբանական հատկանիշները, 
սպաների հետ մշտապես աշխատանք տանել զինվորական 
դաստիարակության և մասնագիտական պատրաստության 
կատարելագործման գծով, կազմակերպել սպայական ժողովի 
գործունեությունը և ուղղել սպաների կոլեկտիվի համախմբմանը, 
քննարկել նրա առաջարկություններն ու հանձնարարականները և 
դրանց վերաբերյալ ընդունել որոշումներ…

Հոդված  98. Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով գնդի 
հրամանատարի տեղակալը պարտավոր է`

•	 կազմակերպել և անձնակազմի հետ դաստիարակչական 
աշխատանք տանել` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր զինծառայողի 
ազգային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, 
կրթության մակարդակը և վերաբերմունքը կրոնի հանդեպ, նրանց 
մեջ ձևավորել հավատարմություն Հայրենիքի, զինվորական 
պարտքի և զինվորական երդման նկատմամբ, զինվոր-քաղաքացու 
մարտական և բարոյահոգեբանական բարձր հատկանիշները.

•	 գիտենալ գնդի ստորաբաժանումների յուրաքանչյուր սպայի, 
ենթասպայի և ավագի գործնական, բարոյահոգեբանական 
հատկանիշները.

•	 մասնակցել զինվորական կադրերի ուսումնասիրման, նրանց 
ռազմական-մասնագիտական որակավորման բարձրացման գծով 
տարվող աշխատանքին.

•	 պայմաններ ստեղծել զինծառայողների հոգևոր 
դաստիարակության և մշակութային զարգացման համար

Ո՞ւմ դարձնել առաջնորդ
Այստեղ հարց է առաջանում` ինչպե՞ս ընտրել այդ մարդկանց, 

ում զարգացման մեջ պետք է ժամանակ ներդնել, ինչպե՞ս գտնել այդ 
20 տոկոսին: Հրամանատարը պետք է աշխատի իր մերձակայքում 
ընդգրկելու հետևյալ հինգ տիպի մարդկանց: Նրանցից ամեն մեկը 
կլինի շատ արժեքավոր թե’ նրա, թե’ նրա ղեկավարած միավորման 
համար:
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1. Նա, ով բարձրացնում է ինքն իրեն
յուրաքանչյուր առաջնորդին բնորոշ առաջին կարողությունը 
ինքնակատարելագործումն է: Միշտ  պետք է ուշադիր լինել և 
գտնել նման մարդկանց:

2. Նա, ով բարձրացնում է բարոյական ոգին 
կազմակերպությունում
Նրանք, ովքեր այս կամ այլ կերպ կարողանում են 
կազմակերպությունում բարձր պահել մարտական ոգին, 
ոգևորում են ուրիշներին ու թուլացնում լարվածությունը, 
պարզապես անգնահատելի են ու կարևոր առաջնորդի համար:

3. Նա, ով բարձրացնում է առաջնորդին
«Գագաթի վրա միայնակ ես, ուստի ավելի լավ է կանխավ 
իմանաս, թե ինչու ես այնտեղ գնում»: Այս ասացվածքի 
ճշմարտության հատիկն այն է, որ փաստում է, թե որքան 
բարդ է լինել առաջնորդ: Առաջնորդողը կարող է դառնալ 
առաջին թիրախը: Սակայն պարտադիր չէ մնալ միայնակ: 
Հենց այս պատճառով էլ հիշյալ ասացվածքը կարելի է 
փոխակերպել հետևյալի. «Գագաթին միայնակ ես լինելու, 
ուստի ավելի լավ է հետդ մեկին վերցնես»: իսկ ո՞վ կարող 
է լինել ավելի լավ, քան նա, ով միշտ բարձրացնում է 
հրամանատարին ավելի վեր, պարզապես ամեն ինչի հետ 
համաձայնվելու փոխարեն փորձում է մտածել ու ուղղություն 
տալ, հավատարիմ ընկեր է ու աջակից: Սողոմոն իմաստունն 
ասում էր. «Երկաթը սրում է երկաթին, իսկ մարդուն սրում է 
ընկերոջ հայացքը»: Հարկավոր է գտնել մեկին, ով կօգնի քեզ` 
դառնալու ավելի լավը:

4. Նա, ով բարձրացնում է այլոց
Թիմում կարևոր են մարդիկ, ովքեր օգնում են ուրիշներին: 
Նրանք  էական դեր են խաղում խմբի զարգացման, 
մարտական ոգու բարձրացման գործում: Այդ մարդկանց 
շատերն են վստահում ու դիմում օգնության: Նրանք վայելում 
են շատերի հարգանքն ու ունեն որոշակի ազդեցություն: 
Ավելին, նրանք նաև ճանաչում են շատերին, գիտեն նրանց 
ուժեղ և թույլ կողմերը: Առաջնորդի համար նման մարդիկ 
արժեքավոր են:

5. Նա, ով բարձրացնում է առաջնորդների
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յուրաքանչյուր առաջնորդի համար ամենից արժեքավոր 
են այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են համախմբել այլ 
առաջնորդների: Արդյունքում ստեղծվում է տարբեր «կշիռ 
ունեցող» առաջնորդների մի համակարգ, որն անշուշտ ունի 
շատ ավելի մեծ ու խորքային ազդեցություն:

Տեսությունից իրական կյանք

«Հրամանատարը պետք է ճանաչի իր զինվորներին՝ հատկապես 
լավագույն 20 տոկոսին ու վատագույն 20 տոկոսին»:

     Սպայի հետ հարցազրույցից

Ուրիշների հետ աշխատելն ու նրանց զարգացնելը 
ոչ միայն վեհ գաղափար է՝ ուղղված նրանց օգնելուն, այլև 
էականորեն բարձրացնում է առաջնորդի գործունեության  
արդյունավետությունը: Օրինաչափ է, որ յուրաքանչյուրի կյանքում 
կգա ժամանակ, երբ նա կարիք կզգա անելու ավելին, հասնելու 
ավելիին, սակայն ժամանակը այլևս նրան չի ների, որքան 
էլ նա շատ աշխատի: Նա կհասնի իր հնարավորությունների 
առավելագույնին ու չի կարող գործել ավելի արդյունավետ: Եվ 
միակ այլընտրանքը մնում է սովորել աշխատել ուրիշների միջոցով: 
իսկ ուրիշներին պատրաստելը կարևոր ու պատասխանատու գործ 
է, քանի որ նրանց լավ ու որակյալ աշխատանքից է կախված նաև 
նրանց պատրաստողի ինչպես լինելը: Ուստի, կարևոր է գտնել ճիշտ 
մարդկանց, ուսուցանել նրանց լիարժեք կերպով ու պատվիրակել 
գործեր, որոնք ժամանկատար են, բայց այլևս անպայմանորեն չեն 
պահանջում անձամբ ուսուցանողի ներկայությունը:

Ո՞վ կդարձնի նրանց առաջնորդ
Առաջնորդ կրթողն ինքը պետք է առաջնորդ լինի:
Մի շարք ուսումնաիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 

մարդիկ դառնում են առաջնորդ հիմնականում երեք դեպքում. 
•	 ճգնաժամի արդյունքում՝ 5 տոկոսը,
•	 բնատուր կարողության շնորհիվ՝ 10 տոկոսը,
•	 մեկ այլ առաջնորդի աջակցությամբ՝ 85 տոկոսը: 
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Նշված փաստերը  չպետք է զարմացնեն: Շատ 
զինվորականներ պատերազմի ճգնաժամային պահերին 
հերոսացել են, ապա այն վերափոխել առաջնորդության: Կան 
նաև այնպիսինները, ովքեր բնատուր առաջնորդի գծեր ունեն և 
ինքնուրույնաբար զարգացրել են դրանք: Սակայն առաջնորդների 
մեծ մասը լիարժեք առաջնորդ  դարձել է  միայն մեկ այլ ուսուցիչ-
առաջնորդի օրինակով ու խորհուրդներով: 

Մարդիկ չեն կարող տալ այն, ինչ չունեն, ուստի առաջնորդ 
դաստիարակելու համար նախևառաջ ուսուցիչն ինքը պետք է լինի 
առաջնորդ: իսկ ինչո՞ւ շատ առաջնորդներ չեն պատրաստում 
արժանի սերունդ ու հերթափոխ: Ոմանք պարզապես չեն 
գիտակցում առաջնորդների նոր սերնդի դաստիարակման 
կարևորությունը: Մյուսներն այնքան են կենտրոնանում իրենց 
առօրյա աշխատանքի վրա, որ ուժ ու ժամանակ չի մնում ապագայի 
մասին մտածելու: Կան նաև այնպիսինները, ովքեր ներքուստ 
անվստահություն ունեն և չեն ուզում մրցակիցներ ստեղծել: 

Նոր առաջնորդ կերտելու գործընթացում կան կարևոր 
մի քանի գործոններ: Նախևառաջ, շարունակաբար հզորանում 
է այն կառույցը, որտեղ կան առաջնորդության վերը նշված 
տարբեր մակարդակների պատկանող շատ առաջնորդներ, որոնք 
զուգահեռաբար աճում են: Ամեն առաջնորդ պետք է կարողանա 
տեսնել այդ մեծ պատկերն ու հասկանա դա: Ապա, կարևոր է 
բացահայտել ներունակ առաջնորդներին ու գրավել նրանց: Չի 
կարելի սպասել, թե երբ այդ մարդը ինքը կմոտենա ու ցանկություն 
կարտահայտի համագործակցելու առաջնորդի հետ կամ սովորելու 
նրանից: Առաջին քայլ պետք է անի առաջնորդը ու անցնի նրա 
զարգացման գործին: Եվ ի վերջո, կարևոր է միջավայրը: Առողջ 
միջավայրը թե’ իր մոտ է ձգում պոտենցիալ առաջնորդներին, թե’ 
թույլ է տալիս նրանց աճել, զարգանալ, գաղափարներ ծնել ու փորձ 
հավաքել: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հոդված 75. Հրամանատարը (պետը) պարտավո է անմիջակա-
նորեն ղեկավարել ենթակաների մարտական պատրաստությունը` 
մշտապես կատարելագործել ենթակա հրամանատարների 
մասնագիտական գիտելիքները…

իրապես մեծ առաջնորդի գործառույթը ոչ թե կառույցը 
ղեկավարելն է, այլ այդ կառույցը ղեկավարող առաջնորդների 
նախապատրաստելը: Միայն այդ ժամանակ կառույցի 
արդյունավետությունը կտրուկ կաճի: Այսպես, Արցախի 
հերոսամարտի տարիներին կամավորական ջոկատ հավաքագրելու 
հիմնականում երկու մեթոդ կար: Առաջինը անհատ կամավորների 
հավաքագրումն էր: Այստեղ յուրաքանչյուր կամավոր գումարվում 
էր զինվորների ընդհանուր թվին: Սակայն ավելի արդյունավետ 
էր գտնել գաղափարական կամ այլ տիպի առաջնորդների ու 
զինվորագրել նրանց, քանի որ վերջիններս իրենց հետ բերում էին 
տասը-քսան նոր կամավորների, և ջոկատը կտրուկ մեծանում էր: 

Հետևորդների առաջնորդող առաջնորդի ու այլ 
առաջնորդների պատրաստող առաջնորդի միջև կան 
տարբերություններ, որոնք պետք է ճանաչել ու հաղթահարել, եթե 
ցանկություն կա անցնելու նոր մակարդակի:

Հետևորդների առաջնորդող 
առաջնորդ

Առաջնորդների պատրաստող 
առաջնորդ

Անփոխարինելի լինելու կարիք 
ունեն

Ցանկանում են հասնել 
հաջողության

Կենտրոնանում են թուլությունների 
վրա

Կենտրոնանում են ուժեղ կողմերի 
վրա

Զբաղվում են ամենաթույլ 20 տոկոս 
հետևորդների զարգացմամբ

Զբաղվում են ամենաուժեղ 20 
տոկոս հետևորդների զարգացմամբ

Կենտրոնացնում են իշխանությունը 
միայն իրենց ձեռքում Կիսում են լիազորությունները
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Ազդեցություն ունեն միայն նրանց 
վրա, ում հետ անմիջականորեն են 

շփվում

Ազդեցություն ունեն նաև նրանց 
վրա, ում հետ անմիջականորեն չեն 

շփվում

Առաջնորդների դաստիարակելը դյուրին չէ, որովհետև 
ներունակ առաջնորդների գտնելն ու գրավելը բարդ է: Բացի այդ, 
ավելի բարդ է այդ մարդկանց պահելը, քանի որ ի տարբերություն 
հետևորդների` նրանք ավելի ակտիվ ու նախաձեռնող են, ուստի 
սեփական ուղին հարթելու ու դրանով շարժվելու միտում ունեն:

Մոնթեն՝ ուսուցիչ
Կար մի ժամանակաշրջան, երբ Արցախի պաշտպանական 

շրջանների ղեկավարների 90 տոկոսը Մարտունուց էին, այսինքն՝ 
Մոնթեի կադրերն էին, օրինակ՝ ՊԲ հրամանատար Մովսես Հակոբյանը:

Ավոյի ամենամեծ դերը  բանակաշինության գործն սկսելն 
ու դրան մեծ թափ հաղորդելն էր: 1992 թ. փետրվարին եկավ 
ու մեկուկես տարում բանակի հիմքերը դրեց, և նրա ստեղծածի 
հիման վրա շարունակվեց այդ գործը: Նրա ղեկավարության օրոք 
հրամանատարներ են դաստիարակվել, կայացել, որոնց մեծ մասն 
այսօր բանակում է, բարձրագույն հրամանատարական կազմում՝ 
գեներալ-մայոր Մովեսե Հակոբյան,  գեներալ-մայոր վարդան 
Բալայան,  գեներալ-մայոր վարդան Ավետիսյան, գնդապետներ 
Նելսոն Սողոմոնյան, Մավր Օհանյան, Կարո Թովմասյան… Նրանք՝ 
որպես վաշտի հրամանատարներ, Մարտունու գնդում են կայացել: 
Եղավ մի ժամանակահատված, որ Հադրութից մինչև Մարտակերտ 
հրամանատարները մարտունեցիներ էին:

•	 Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ արդեն կային պրոֆեսիոնալ 
բարձրակարգ զինվորներ, որոնցից ամեն մեկը 30 զինվորի տեղ 
կծառայեր: Մոնթեն իր հետագա ազատագրական ծրագրերն 
իրականացնելու համար երկար անվանացանկ էր պատրաստել, 
ըստ որի այդ 120 «ոսկե զինվորներն» ամենաքիչ կորուստներով, 
ամենակարճ ժամկետում խնդիրը պիտի ավարտեին:

•	 Մոնթեն մարտական գործողությունը կատարելուց առաջ 
մանրամասնորեն բացատրում էր սպաներին:
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•	 Հիսունյոթ տարի ապրել եմ ու իմ կյանքի ամենաիմաստալի 
ժամանակը համարում եմ այն մեկուկես տարին, որ զինակցեցի 
Մոնթեին: (Աբրիկ Հայրապետյան, Մուշկապատի ջոկատի 
հրամանատար, 1992 թ. հուլիսից՝ Մարտունու պաշտպանական 
շրջանի շտաբի պետ):

•	 Մարդկանց համոզում էինք, որ պետք է կռվել, և օր օրի այդ 
հավատն ամրանում էր նրանց հոգում: Ամրանում էր, որովհետև 
հրամանատարի անհատականությունը ոգեշնչում էր: Ոգեշնչում 
էին Մոնթեի ազնվությունը, խիզախությունը, գիտելիքները, 
խելամտությունը, բազմիմացությունը, զինվորների նկատմամբ 
հոգածությունը՝ ընդհուպ նրանց մեջ հրամանատարական 
կարողություններ արթնացնելն ու դաստիարակելը:

•	 Ենթականերին նախապատրաստում էր որպես վաղվա 
հրամանատարների: Գումարտակի հրամանատարին ասում էր. 
«Այս կռիվը դո’ւ պիտի վարես»:

4.5. Մակարդակ 5` ժառանգականության վրա հենվող 
առաջնորդություն. առասպելական անձ

Փոխարինող թողնելը առաջնորդի ամենաէական 
պարտականություններից է: Այդուհանդերձ, քիչ թվով առաջնորդներ 
են ստանձնում այդ պատասխանատվությունը: 

Ձեռքբերում ունենում է նա, ով կարող է իրապես մեծ 
գործեր գլուխ բերել ու հաջողել առանց որևէ մեկի օգնության:  
(մակարդակ 1)

Հաջողության հասնում է նա, ով իր գաղափարակիցներին 
տալիս է լիազորություններ, որպեսզի այդ մեծ գործերն անեն իր հետ 
միասին: (մակարդակ 2-3)

Կարևորության  հասնում է նա, ով կերտում է առաջնորդների, 
ովքեր պատրաստ են անելու մեծ գործեր իր համար: (մակարդակ 4)

Սակայն իրական ժառանգությանը հասնում է նա, ով 
կարողանում է իր կազմակերպությունը հասցնել այն վիճակի, որ 
այնտեղ մեծ գործեր արվում են առանց իրեն: (մակարդակ 5)

Սա մտածողության նոր մակարդակ է: Ամեն առաջնորդ ի 
վերջո հեռանում է իր զորախմբից: Նրան կարող են նշանակել 
այլուր, կամ նա կարող է գնալ թոշակի կամ զոհվել… Եվ եթե նրա 
հեռանալուց հետո այդ զորախմբում տիրում է քաոս, ու հիշում են 
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«հին ու բարի օրերը, երբ նա էր ղեկավարը», ապա նա եղել է ոչ 
լիարժեք առաջնորդ ու չի թողել իրենից հետո արժանի փոխարինող: 
Առաջնորդի գործառույթներից է պատրաստել զորամիավորումն 
ու ծառայակիցներին անբեկանելի ապագային: Ուստի, չորրորդ 
սովորության տրամաբանական շարունակությունն է ոչ միայն գտնել 
ու զարգացնել առաջնորդներին, այլ նաև պատրաստել նրանց 
ինքնուրույն գործունեության: Միայնակ հերոսը առաջնորդ չէ: Չէ՞ որ 
նա չի առաջնորդում ոչ ոքի: 

Հինգերորդ մակարդակի առաջնորդի ազդեցությունը դուրս 
է գալիս ոչ միայն նրա կյանքի սահմաններից՝ նրան հիշում են նաև 
մահվանից հետո, այլ նաև նրա զորամասի սահմաններից՝ նրան 
հետևում են ոչ միայն իր ենթակաները, այլև ուրիշ զինվորներ, 
ավելին՝ նա մեծ ազդեցություն ունի նաև խաղաղ բնակչության 
վրա: Նրա կերպարը օրինակ է շատերի համար, իսկ հանուն նրա՝ 
վերջիններս պատրաստ են գնալու անձնազոհության:

Ո՞վ է ղեկավարում ինձ. խորհելով այդ մասին՝ զինվորը շատ 
անգամ հոգեբանորեն հաղթանակում է կամ պարտվում դեռ կռվի 
չբռնված... Ահա այն հարցը, որն այնքան հաճախ խռովում է զինվորի 
միտքը: իր անունը չի արդարացնում այն զորականը, որը կարծում է, թե 
բավական է միայն հրամանը, որպեսզի զինվորը կռվի: 

Միայն հրամաններով չեն նետվում դեպի մահ, չեն մեռնում, 
մասնավորապես մեր ժամանակներում: Զինվորը կռվում է, խիզախում, 
վտանգի դնում իր կյանքը, երբ իր զորամասը գտնում է հոգեպես 
շիկացած վիճակում, երբ իր թիկունքում, իր կողքին ամեն ինչ խթանում 
է նրա արիությունը, երբ վարարած կրքերի մի հրահեղեղ նրան քշում է 
առաջ: Նման հոգեբանական մթնոլորտում մարդու մեջ արթնանում է 
ռազմիկը, իսկ այդ մթնոլորտն ստեղծում է կարող ղեկավարը:

Կռվում ղեկավարը՝ էապես իր ներքին մարդը, իր ներքին աշխարհը 
վարելով է ղեկավարում զորամասը: Ճակատագրական նշանակություն է 
ստանում նրա ամեն մի խոսքը, շարժումը, երևումը: Զինվորը տրամադիր 
է իր ղեկավարի մեջ տեսնելու ավելին, քան սովորական ուսադրավորը:

Գարեգին Նժդեհ
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Մոնթեն՝ առասպել
•	 Մոնթեին վերաբերվում էին որպես մի անմահ հերոսի, ով եկել է 

փրկելու իրավիճակը, ու չէին հավատում, որ նա կարող է զոհվել…
•	 Երբ որդիներին տանում էին կռվի, մայրերն ասում էին. «իրեն ինչ 

կա….մեկ է, իրեն չեն խփի…բա մեր տղե՞րքը»:
•	 Մի օր գլխից թեթև վիրավորվեց: Չէինք պատկերացնում, որ նրան 

գնդակ կդիպչի: Այդ օրն զգացինք, որ ինքն էլ է մահկանացու:
•	 Մոնթեի անունը մեծ ոգևորություն էր առաջացնում: Երբ 

Մարտակերտի կռվողներն իմացան, որ Մոնթեի տանկային 
բրիգադը մոտենում է,  նրանց ոգևորվածությանը չափ ու սահման 
չկար:

•	 Մոնթեն լեգենդար ազնվության տեր մարդ էր: Մարտունիում 
հաճախ են ասում, թե «Ավոյի պես մաքուր մարդ երևի հարյուր 
տարին մեկ էլ չի ծնվի»:

•	 Արցախցիները, հատկապես մարտունեցիները, երդվում են Մոնթեի 
անունով:

•	 Մարտունու ժողովուրդը Մոնթեի կերպարից շատ էր ազդվել, 
փոխվել, հիմա էլ խոսքի մեջ որևէ անձի, երևույթ բնութագրում է 
նրա չափանիշներով: 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 
ՈՃԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ ՈՒ 

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ

5.1 Առաջնորդումն ու միանձնյա ղեկավարումը 

 Զինված ուժերում առաջնորդման հայեցակարգի ներդրման 
գործընթացը պետք է համապատասխանի զինված ուժերում 
կառավարման և ղեկավարման ընդհանուր սկզբունքներին: Ուստի, 
նախքան առաջնորդման գաղափարի ուսուցումը պետք է հստակ 
սահմանել, թե ինչ է առաջնորդումը զինված ուժերում, ինչով է այն 
տարբերվում զինված ուժերում առկա ղեկավարման ընդհանուր 
սկզբունքներից, առաջնորդման ինչպիսի մեթոդներ կան, որքանով 
են փոփոխելի այդ մեթոդները և այլն: Նախորդ գլուխների 
ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ առաջնորդումն իր 
բնույթով և դրսևորմամբ տարբերվում է ղեկավարումից: իսկ ո՞րն է 
տարբերությունը:

 Զինված ուժերում առաջնորդի կերպարը միանշանակ 
տարբերվում է ղեկավարի (հրամանատարի, պետի) կերպարից, 
սակայն ոչ այն պատճառներով, որոնք տարածված են մարդկանց 
ենթագիտակցության մեջ: «Առաջնորդ» բառը զինված ուժերում 
հաճախ ասոցացվում է (զուգակցվում է) ինչ-որ միստիկական, 
հերոսական և խարիզմատիկ անձնավորության հետ, որն ի 
զորու է ամբողջապես փոխելու պատերազմի ընթացքը կամ, 
ասենք, կառուցելու նախորդից էականորեն տարբերվող զինված 
ուժեր: իրականում առաջնորդումը շատ քիչ ընդհանրություն 
ունի վերը նշված անձնական հատկանիշների հետ: Այն, ինչպես 
որ  ղեկավարումը, աշխատանքի կազմակերպման բազմակողմ 
գործընթացի գործողություններից մեկն է: Աշխատանքի/
ծառայության արդյունավետ կազմակերպման համար երկուսն էլ 
հավասարազոր կարևոր նշանակություն ունեն: Զինված ուժերի 
գործունեության առանձնահատկությունից ելնելով՝ առաջնորդումը` 
որպես գործելաոճ, մասամբ զիջում է ղեկավարմանը, սակայն 
հասարակական փոփոխություններին զուգընթաց՝ զինված ուժերում 
առաջնորդման կարողությունների զարգացումը կարևորություն 
է ստանում՝ որպես ծառայության կազմակերպման դեմ ուղղված 
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մարտահրավերներին արձագանքելու արդյունավետ միջոց: 
Անշուշտ, դա չի նշանակում, որ ղեկավարմանը պետք 

է փոխարինի առաջնորդումը, կամ դրանցից մեկը մյուսի 
նկատմամբ որոշակի առավելություն ունի: Թերևս երկուսն 
էլ հավասարազոր կարևոր նշանակություն ունեն, և զինված 
ուժերի գործունեությունը կազմակերպելիս չպետք է դրանցից 
մեկին առավելություն տալ: Ճիշտ է, անձանց բարոյակամային 
հատկանիշներից ելնելով, ոմանց ավելի բնորոշ  է առաջնորդումը, 
իսկ մյուսներին՝ ղեկավարումը, բայց գնալով ավելի ու ավելի 
պահանջված են դառնում այնպիսի հրամանատարները/պետերը 
և ընդհանրապես` ղեկավարները, որոնք հավասարապես 
օժտված են այս երկու տիպի կարողություններով, ինչին 
կարելի է հասնել ուսուցման միջոցով: Դրանով իսկ հերքվում է 
առաջնորդի միստիկ կամ առանձնահատուկ լինելու տեսությունը, 
և առաջ է մղվում զինծառայողի իրական պրոֆեսիոնալիզմի ու 
ինքնակատարելագործման կարևորությունը:    

Պետք է նշել, որ ի տարբերություն կառավարման այլ 
ճյուղերի՝ զինված ուժերում յուրաքանչյուր կտրուկ փոփոխության 
կամ նորարարության նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումը 
հիմնականում բացասական է լինում, քանի որ առավելապես 
իշխում են պահպանողական տրամադրությունները, սակայն 
համաշխարհայնացման արդի զարգացման տեմպերին և օրեցօր 
փոփոխության ենթարկվող անվտանգային մարտահրավերներին 
արձագանքելու համար հենց զինված ուժերը պետք է լինեն 
կառավարման մշակույթի բարեփոխման ոչ միայն կրողը, այլև 
նախաձեռնողը:

Դիտարկենք օրինակ: Եթե սոցապահովության ոլորտի 
պետական մարմնում, որտեղ ղեկավարումն իրականացվում 
է պատշաճ մակարդակով, բայց առաջնորդման տարրերը 
բացակայում են, կտրուկ հասարակական փոփոխությունների 
արդյունքում լրջագույն և անմիջապես զգալի համապետական 
վնասներ չեն լինում, ապա զինված ուժերում անվտանգային վիճակի 
կտրուկ փոփոխման հետևանքով ղեկավարման ստանդարտ 
մեթոդներով ծառայության շարունակումը կարող է հանգեցնել ոչ 
միայն զինված ուժերի գործունեության խաթարմանը, այլև ողջ 
պետական համակարգի վնասմանը: Այսինքն, եթե անփոփոխ 
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պայմաններում (նման ոլորտները հասարակական կյանքում 
գնալով նվազում են) ընդհանուր ղեկավարմամբ ինչ-որ կերպ 
կարելի է դիմակայել նաև առանց առաջնորդների, ապա արագ 
փոփոխվող միջավայրում, որտեղ արագ որոշումներ կայացնելու 
անհրաժեշտություն է առաջանում, առաջնորդների դերն ավելի ու 
ավելի է կարևորվում: 

 Այսպիսով, եթե ղեկավարումը վերաբերում է 
աստիճանակարգված կառուցվածով, անձնակազմի 
սանկցիավորված վարքագծով և սահմանված իրավական 
շրջանակներով բարդ ու բազմակողմ համակարգերի 
կենսագործունեությանը, և արդյունավետ ղեկավար-
հրամանատարին անհրաժեշտ է պարզապես հստակ 
պատկերացնել այդ համակարգի ամբողջությունն ու ուղղորդել 
այն առանց նախաձեռնողականության, ապա առաջնորդման 
դեպքում այդ համակարգի ամբողջականությունը դիտարկվում է 
ոչ թե ստատիկ (կայուն), այլ դինամիկ (հարաճուն) միջավայրում, 
և առաջնորդ-հրամանատարին անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով 
արձագանքել փոփոխություններին ու մարտահրավերներին: 
Կարծում ենք՝ ակնհայտ է, որ  գնալով ավելի հաճախ է հանդիպում 
երկրորդ տարբերակը, քան առաջինը:

 Փորձենք վերլուծել այս իրավիճակը ՀՀ ԶՈՒ ներքին 
ծառայության կանոնագրքի դրույթների համատեքստում: 
Ըստ կանոնագրքի՝ միանձնյա ղեկավարումը Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման, ղեկավարման 
և զինծառայողների փոխհարաբերության սկզբունքներից մեկն 
է: Դա հրամանատարին (պետին) իր ենթակաների նկատմամբ 
ողջ կարգադրողական իշխանությամբ օժտելն է և նրա վրա 
պետության հանդեպ անձնական պատասխանատվություն 
դնելը զորամասի, ստորաբաժանման և ամեն մի զինծառայողի 
կյանքի ու գործունեության բոլոր կողմերի համար: Միանձնյա 
ղեկավարումը դրսևորվում է հրամանատարի (պետի)` 
իրադրության համակողմանի գնահատումից ելնելով` միանձնյա 
կերպով որոշումներ ընդունելու, օրենքներին ու զինվորական 
կանոնադրություններին խիստ համապատասխան հրամաններ 
արձակելու և դրանց կատարումն ապահովելու իրավունքի 
արտահայտմամբ: Հրամանի քննարկումն անթույլատրելի է, իսկ 



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՃԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶիՆվԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ

Ա. Ռ. Ավետիսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

5

139

չենթարկվելը կամ հրամանը չկատարելը համարվում է զինվորական 
հանցագործություն:

 Այս սահմանումից բխում է, որ անգամ սանկցիավորված 
վարքագծի շրջանակներում (օրենքներին և զինվորական 
կանոնադրություններին խիստ համապատասխան) 
միանձնյա ղեկավարման դեպքում հրամանատարին տրվում 
է գործողությունների որոշակի ազատություն, քանի որ այն 
իրականացվում է «իրադրության համակողմանի գնահատումից 
ելնելով»: 

Մեկ այլ դրույթով սահմանվում է, որ պետն իրավունք 
ունի ենթակային հրամաններ տալու և պահանջելու դրանց 
կատարումը: Պետը ենթակայի համար պիտի լինի պատվի և 
զսպվածության օրինակ և չպիտի թույլ տա ո´չ տնավարություն, 
ո´չ էլ կանխատրամադրվածություն: Ենթակայի մարդկային 
արժանապատվությունը ստորացնող գործողությունների համար 
պետը պատասխանատվություն է կրում: 

Այստեղ մեր ուսումնասիրության համար կարող է 
նշանակություն ունենալ «պետք է լինի պատվի և զսպվածության 
օրինակ» արտահայտությունը:

 Բացի վերը նշվածից՝ առաջնորդման և միանձնյա 
ղեկավարման սկզբունքների համընկնման և տարբերակման 
տիրույթների ուսումնասիրության համար հետաքրքրիր է պարզել 
զինծառայողների ընդհանուր պարտականությունների շրջանակը` 
ըստ ՀՀ ԶՈՒ ներքին ծառայության կանոնագրքի: «Զինծառայողը 
պարտավոր է`
•	 հավատարիմ լինել զինվորական երդմանը, անձնուրաց 

կերպով ծառայել իր ժողովրդին, արիաբար, հմտորեն, 
չխնայելով սեփական արյունը և նույնիսկ կյանքը, պաշտպանել 
Հայրենիքը` Հայաստանի Հանրապետությունը, կատարել 
զինվորական պարտքը, անսասան տանել զինվորական 
ծառայության դժվարությունները.

•	 խստորեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությունն ու օրենքները, կատարել զինվորական 
կանոնադրությունների պահանջները.

•	 մշտապես տիրապետել ռազմական մասնագիտական 
գիտելիքներին, կատարելագործել սեփական իմացությունը և 
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զինվորական վարպետությունը.
•	 իմանալ և գործադրման համար մշտապես պատրաստ 

պահել իրեն հանձնված սպառազինությունը և մարտական 
տեխնիկան, պահպանել պետական և ռազմական ունեցվածքը.

•	 լինել ազնիվ, կարգապահ և խիզախ զինվորական 
պարտքի կատարման ժամանակ, ցուցաբերել խելամիտ 
նախաձեռնություն.

•	 անվերապահորեն ենթարկվել հրամանատարներին 
(պետերին) և նրանց պաշտպանել մարտի ժամանակ, 
պաշտպանել զորամասի մարտական դրոշը.

•	 բարձր պահել զինվորական ընկերասիրությունը, չխնայելով 
կյանքը` ընկերներին փրկել վտանգից, նրանց օգնել խոսքով 
ու գործով, հարգել նրանցից յուրաքանչյուրի պատիվն 
ու արժանապատվությունը, իր և ուրիշ զինծառայողների 
նկատմամբ թույլ չտալ կոպտություն և ծաղրուծանակ, նրանց 
հեռու պահել անարժան արարքներից.

•	 պահպանել զինվորական հարգանքի, վարքի և զինվորական 
ողջույնի կանոնները, մշտապես լինել համազգեստով` մաքուր 
և խնամքով հագնված.

•	 լինել աչալուրջ, խստորեն պահպանել պետական և ռազմական 
գաղտնիքը»:

իրականում այս դրույթները ոչ այլ ինչ են, քան 
առաջնորդության հատկանիշներ: Համեմատության համար 
վերլուծենք նաև Գլուխ 1-ում հիշատակվող ԱՄՆ «Առաջնորդությունը 
բանակում» ձեռնարկի երկրորդ մասի հիմնադրույթները, որոնք 
ուղղակիորեն վերաբերում են բանակային առաջնորդին և այն 
արժեհամակարգային երևույթներին, որոնք ընկած են անձի՝ 
որպես առաջնորդի ձևավորման հիմքում: Այստեղ առաջնորդի 
կերպարի ձևավորումը հիմնվում է անձի բնավորության՝ որպես 
բարոյական և որակական հատկանիշների ամբողջության վրա, որն 
էլ իր հերթին պետք է խստորեն համապատասխանի բանակային 
արժեքներին: Բանակային առաջնորդից ակնկալվում է այնպիսի 
վարքագիծ, որի շնորհիվ զինծառայողը կմարմնավորի բանակային 
արժեհամակարգը և ուղեցույց կհանդիսանա այլ զինծառայողների 
համար: Ուստի, բանակային առաջնորդի ձևավորման ներքին և 
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արտաքին չափորոշիչները կազմում են` բանակային արժեքները, 
էմպատիան (ըմբռնողականությունը, ուրիշների խնդիրների 
ընկալումը) և ռազմիկի էթիկան: 

Քանի որ այս երեք չափորոշիչները մասամբ կրկնում են 
իրար, պարզապես թվարկենք ԱՄՆ բանակային արժեհամակարգը 
կազմող տարրերը. 

•	 նվիրվածությունը (ցուցաբերի’ր հավատարմություն և 
նվիրվածություն ԱՄՆ Սահմանադրությանը, բանակին, քո 
ստորաբաժանմանը և այլ զինվորներին)

•	 պատասխանատվությունը (կատարի’ր քո 
պարտականությունները)

•	 հարգանքը (վերաբերվի’ր մարդկանց հետ այնպես, 
ինչպիսի վերաբերմունքի արժանի են)

•	 անձնվեր ծառայությունը ազգիդ, բանակիդ և 
ենթականերիդ բարեկեցությունը քո սեփական 
բարեկեցությունից բարձր դասիր)

•	 պատիվը (հավատարիմ եղիր բանակի արժեքներին)
•	 արդարությունը (արա այն ամենը, ինչը իրավաբանորեն և 

բարոյապես ճիշտ է)
•	 անհատական խիզախություն (դիմակայի’ր վախին, 

վտանգին և թշնամանքին (ֆիզիկական և բարոյական)):
Ամենապարզ համեմատությունից անգամ երևում է, որ այս 

երկու փաստաթղթերի հիմքում ընկած է գրեթե նույն բանակային 
արժեհամակարգը: Մինչդեռ, մի դեպքում քննարկվում է ՀՀ ԶՈՒ  
ներքին ծառայության կանոնագիրքը, որը իրավական ակտ է և 
փաստացի խիստ կանոնակարգում է զինծառայության ընթացքում 
ցուցաբերելիք վարքագիծը և փոխհարաբերությունները, իսկ 
մյուս դեպքում՝ ԱՄՆ Առաջնորդման ձեռնարկը, որը ուսումնական 
ձեռնարկ է, և որի նպատակը առաջնորդի կերպարի ձևավորման, 
նրա հատկանիշների, վարքագծի և առաջնորդման շրջանակների 
սահմանումն է:

վերը նշվածից բխում է, որ առաջնորդման կամ 
առաջնորդության և ղեկավարման առանձնահատկություններն 
ու տարբերությունները չպետք է փնտրել դրանք սահմանող 
փաստաթղթերում, քանի որ դրանք ընդհանուր նպատակ 
են հետապնդում` հաստատել բանակային արժեհամակարգ 



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՃԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶիՆվԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ

Ա. Ռ. Ավետիսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

5

142

և պայմաններ ստեղծել արդյունավետ ծառայության 
իրականացման համար: Այս դեպքում առաջնորդումը հանդես 
է գալիս որպես զինվորական ղեկավարմանը նպաստող և դրա 
արդյունավետությունը բարձրացնող երևույթ: Հետևաբար, այն 
ղեկավարումից տարբերվում է ոչ թե բովանդակությամբ, այլ իր 
գործընթացային (պրոցեսուալ) բնույթով` ուղենշելով ղեկավարումից 
տարբերվող և արդյունքի առումով  որակապես այն գերազանցող 
գործողությունների համախումբ:

Եվ եթե վերադառնանք ու կրկին մեջբերենք ՀՀ ԶՈՒ ներքին 
ծառայության կանոնագրքում հիշատակվող «իրադրության 
համակողմանի գնահատումից ելնելով», «պետք է լինի պատվի և 
զսպվածության օրինակ», «ցուցաբերել խելամիտ նախաձեռնություն» 
և այլ նմանատիպ արտահայտությունները, ապա գալիս ենք այն 
եզրակացության, որ անգամ հստակ իրավական կարգավորման 
ենթարկված զինվորական ծառայության ոլորտում հենց 
այսօրինակ արտահայտություններն են ստեղծում առաջնորդության 
հատկանիշների ձևավորման միջակայք:

Այս միջակայքը մասամբ կարող են լրացնել 
ռազմաուսումնական հաստատություններում դասավանդվող 
հասարակագիտական դասընթացները` ռազմական սոցիոլոգիա, 
ռազմական հոգեբանություն, ռազմական մանկավարժություն և այլն: 
Բայց ուսումնասիրության ոլորտի յուրահատկության պատճառով 
առավել նախընտրելի է առանձին դասընթացի մշակումը: Քանի 
որ առաջնորդության կամ առաջնորդման ուսմունքը արդի 
շրջանում մշակվել է որպես տնտեսագիտության, մարքեթինգի 
(շուկայաբանության) բնագավառւմ կառավարման ուղղություն և 
մինչ օրս բազմաթիվ արևմտյան հեղինակավոր բուհերում դասվում 
է տնտեսագիտական և կառավարման տեսության հատման 
տիրույթում գտնվող գիտական ենթաճյուղերի թվին, հետևաբար 
դրա ուսումնասիրության շրջանակում մեծ դեր են կազմում 
հենց այս գիտական ճյուղերի հասկացութային համակարգից և 
մեթոդոլոգիայից փոխառնություններ: Ուստի, «Առաջնորդությունը 
զինված ուժերում»  դասընթացը մշակելիս պետք է որոշակի 
վերապահումներով կիրառել առաջնորդման ուսմունքի՝ այլ 
գիտաճյուղերում կիրառվող տարրերը:

Օրինակ` Ջոն Պ. Քոթթերը, իր «ինչ են առաջնորդներն 
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իրականում անում» հոդվածում անդրադառնում է 
կազմակերպություններում առաջնորդման և ղեկավարման/
կառավարման տարբերություններին` գործողություն 
իրականացնելու հերթական տարրերի միջոցով64: Գործողություն 
իրականացնելու համար նախ անհրաժեշտ է սահմանել, թե ինչ 
պետք է անել, ապա ստեղծել ինչպես անձանց ցանց, նաև նրանց 
միջև կապերի ցանց, որի միջոցով իրագործվում է ծրագիրը, 
և վերջապես համոզվել, որ աշխատանքը պատշաճ կերպով 
կատարվում է: Այս երեք համակարգային տարրերի իրագործման 
համար առաջնորդումը, ըստ Քոթթերի, ներառում է`
•	 ուղղության սահմանումը, 
•	 անձանց համախմբումը,
•	 անձանց մոտիվացիան (շարժառիթավորումը): 

իսկ ղեկավարումը նույն խնդիրները լուծում է` 
•	 պլանավորման և բյուջետավորման, 
•	 կազմակերպման և համալրման, 
•	 վերահսկողության և խնդիրների լուծման միջոցով: 

Եթե զինվորական ոլորտի առանձնահատկությունից 
դիտարկենք այս մոտեցումները, ապա ղեկավարումը 
բնորոշող քայլերը ավելի ընդունելի են: Ավելին, զինված ուժերի 
գործունեության կազմակերպումն առանց այս տարրերի հնարավոր 
չէ: Սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ պլանավորման և 
բյուջետավորման միջոցով սահմանելով նպատակը՝ զինվորական 
համակարգը չի զգում նաև «ուղղության սահմանման» կարիքը, 
կամ, ասենք, վերահսկողության ու խնդիրների լուծումը ավելի 
ընդունելի է, քան անձանց մոտիվացիան: Եվ եթե առավել 
խորությամբ դիտարկենք նույն զինվորական տեսանկյունից, ապա 
հրամանատար-առաջնորդի կողմից իրականացվող՝ անձանց 
ճիշտ մոտիվացիան կարող է էականորեն նվազեցնել ղեկավար-
հրամանատարի կողմից վերահսկողության և խնդիրնելի լուծման 
գործառույթների իրականացման անհրաժեշտությունը:

վերը նշված եզրակացությունները ամրապնդում են այն 
համոզմունքը, որ առաջնորդության հայեցակարգի ներդրումը 
զինված ուժերի համակարգում չի խոչընդոտում միանձնյա 

64 John P. Cotter, “What leaders really do”, Harvard Business Review, Decmber 2001 (republished).
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ղեկավարման սկզբունքի իրականացումը, քանի որ այն ուղղված է 
հենց միանձնյա ղեկավարման սկզբունքով օժտված սուբյեկտների 
ղեկավարման կարողությունների զարգացմանը և պետ-ենթակա 
փոխհարաբերություններին ճկունության հաղորդմանը:

5.2 Առաջնորդության ոճերը 

Զինված ուժերում գոյություն ունեցող 
փոխհարաբերությունների ձևավորման և զարգացման հարցերն ու 
խնդիրները ռազմական սոցիոլոգիայի հետազոտման առարկայի 
կարևոր ուղղություններից են: իսկ զինվորական կոլեկտիվներում 
խմբային դինամիկայի վրա ազդող կարևորագույն տարրերից կամ 
գործընթացներից մեկը առաջնորդությունն է, որը սոցիոլոգիայում 
հիմնականում դիտարկվում է երեք ոճերի շրջանակում.
•	 ժողովրդավարական,
•	 ինքնակալական,
•	 չեզոք65:

Նախքան ոճերին և զինված ուժերում դրանց կիրառելիությանն 
անդրադառնալը պետք է նշել, որ ռազմական սոցիոլոգիան զինված 
ուժերում առաջնորդության հիմնահարցերը ուսումնասիրում 
է երկու` հորիզոնական և ուղղահայաց մակարդակներում: 
Ընդհանուր առմամբ հորիզոնական առաջնորդությունն 
առավելապես վերաբերում է զինված ուժերում առկա ոչ ֆորմալ, 
իսկ ուղղահայացը` ֆորմալ փոխհարաբերություններին: 
Սովորաբար զինվորական ոլորտի ուսումնասիրության գիտական 
շրջանակներում հորիզոնական առաջնորդության հարցերը 
համարվում են առավել խնդրահարույց, քանի որ առավելապես 
առնչվում են զինված ուժերում առկա ոչ կանոնադրային 
փոխհարաբերություններին: Ճիշտ է, հորիզոնական 
առաջնորդությունը հնարավոր է նաև ֆորմալ մակարդակում, եթե 
քննարկվում են նույն խնդրի լուծման ժամանակ հավասար պաշտոն 
զբաղեցնող հրամանատարների մոտեցումները և որոշումներ 
ընդունելու ժամանակ մեկմեկու վրա ազդելու կարողությունը, 
սակայն դա այս ուսումնասիրության մեջ արտացոլվում է անուղղակի 

65 Ռազմական սոցիոլոգիա, Երևան, 2005:
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կերպով, քանի որ միանձնյա ղեկավարման սկզբունքի և զինված 
ուժերի հստակ կանոնակարգված աստիճանակարգության 
ձևաչափին չի առնչվում: Ուստի, այստեղ հիմնականում կքննարկվեն 
ֆորմալ փոխհարաբերություններում ուղղահայաց առաջնորդության 
խնդիրները:

Ժողովրդավարական ոճի հիմնական տարբերակիչ գործոնը 
որոշումների կայացման գործում զինվորական կոլեկտիվի բոլոր 
անդամների մասնակցությունն է և փոխհարաբերությունների 
համագործակցային բնույթը: Ընդ որում, այդ մասնակցությունը 
կարող է տարբեր աստիճանի լինել, քանի որ այն հիմնականում 
ուղղված է կոլեկտիվում անձանց ինքնագնահատականի 
բարձրացմանը, նրանց սոցիալական դերի կարևորմանը: 
Այնուամենայնիվ, չափից դուրս ձևական «ժողովրդավարությունը» 
ևս վտանգավոր է և կարող է անձնակազմի շրջանում 
հրամանատարի անձի և նրա ղեկավարման մեթոդների 
նկատմամբ անվստահության հանգեցնել: Հետևաբար, 
որոշումների կայացման ընթացքում հրամանատարը պետք է 
հաշվի առնի ենթակաների կարծիքները: իսկ եթե կոլեկտիվի 
որոշումը չի համապատասխանում հրամանատարի կարծիքին 
և նրա պատկերացումներով չի բխում ծառայության շահերից, 
ապա ընդհանուր կարծիքը ժողովրդավարական մեթոդիկայի 
շարունակական կիրառմամբ պետք է ուղղորդել դեպի ճիշտ 
որոշումը կամ փաստարկներով տարհամոզել անձնակազմին 
տվյալ դեպքում հրամանատարի որոշման իրավացիության մեջ: 
Գործնականում հանդիպում են դեպքեր, երբ հրամանատարը, 
իբրև թե առաջնորդվելով ժողովրդավարական ղեկավարման 
մեթոդով, որոշակի ձևական ազատություն է տալիս անձնակազմին՝ 
քննարկելու այս կամ այն հարցը, սակայն որոշումների կայացման 
ընթացքում ընդգծված արհամարհանք  է ցուցաբերում անձնակազմի 
դիրքորոշման նկատմամբ և վարվում է ըստ իր հայեցողության` 
հարկ չհամարելով հիմնավորել իր որոշումները կամ վարքագիծը: 
Սա ոչ միայն առաջնորդության ժողովրդավարական ոճի 
աղավաղում է, այլ նաև կեղծ առաջնորդության դասական օրինակ, 
քանի որ նման աշխատելաոճը հակասում է առաջնորդի՝ վերը 
նկարագրած հատկանիշներին: 

Պետք է նշել, որ հրամանատարի կողմից ժողովրդավարական 
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ոճի կիրառումը զինված ուժերում չպետք է դիտարկել իբրև 
ազատական կամ նորարարական վարքագծի դրսևորում, 
քանի որ զինված ուժերի գործունեությունը կանոնակարգող 
ղեկավար փաստաթղթերում վաղուց ի վեր ամրագրված են 
«կոլեգիալություն» և «սպայական ժողով» ինստիտուտները, որոնք 
հենց ժողովրդավարական ղեկավարման հիմք են հանդիսանում և 
հրամանատարներին պարտավորեցնում են իրենց ծառայողական 
պարտականությունների իրականացման ընթացքում կիրառել նաև 
նշված տարրերը: Փորձը ցույց է տալիս, որ այս տարրերը զինված 
ուժերի ղեկավարման ժամանակ հիմնականում ձևական բնույթ են 
կրում,  և միանձնյա ղեկավարման սկզբունքը «կլանում է» դրանք, 
ինչն էլ խոչընդոտում է առաջնորդության հայեցակարգի ներդրումը, 
քանի որ հիշյալ ինստիտուտների գործարկման մշակույթն 
անձնակազմի շրջանում այդպես էլ չի հասունանում:

Ամփոփելով վերոնշյալը՝ կարելի է եզրահանգել, որ այս 
մոտեցումը միանշանակ նպաստում է կոլեկտիվում առաջնորդ-
հրամանատարի հեղինակության բարձրացմանը, ենթակաների 
վստահության ձեռքբերմանը և առողջ աշխատանքային միջավայրի 
ստեղծմանը, եթե զուգորդվում է խիստ կարգապահության, 
հանդուրժողականության և բարձր պրոֆեսիոնալիզմի հետ: 
Սակայն, ժողովրդավարական ոճի կիրառման ժամանակ 
պետք է լրջորեն ուսումնասիրվեն և հաշվի առնվեն արտաքին 
(պատերազմական դրություն, սահմանային լարվածություն) և 
ներքին սոցիալական միջավայրերը, ենթակա անձնակազմի 
սուբյեկտիվ հատկանիշները, գործողությունների համեմատական 
ազատության պայմաններում նրանց վարքագծի հնարավոր 
շեղումները, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը: 
Հակառակ դեպքում, ժողովրդավարական ոճի կիրառումը կարող 
է հանգեցնել անկառավարելիության և ղեկավարման ավելի 
խիստ ոճի անցման անհնարինության, անձնակազմի շրջանում 
ամենաթողության և այլ բացասական հետևանքների, որի 
պատասխանատուն, միանձնյա ղեկավարման սկզբունքից ելնելով, 
հրամանատարն է:     

 Սոցիոլոգիայում տարածում ունեցող ինքնակալական 
առաջնորդությունը զինված ուժերում առաջնորդության 
ուսումնասիրության ոլորտում հրամանատար-առաջնորդի 
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հնարավոր վարքագծի տեսակ կարելի է դիտարկել միայն 
պայմանականորեն, քանի որ այն առավելապես կառուցված է 
հրամանատարի ֆորմալ իրավասությունների շրջանակի վրա, 
բայց հիմնականում դրսևորվում է ֆորմալ իրավասությունների 
շրջանակի արհեստական ընդլայնմամբ: Այն մասամբ համընկնում 
է նախորդ գլխում նշվող առաջնորդության առաջին մակարդակի 
նկարագրությանը, որը փաստացի առաջնորդության դրսևորում 
չէ, քանի որ այդ մակարդակում հրամանատարը «առաջնորդում 
է» ի պաշտոնե, և նրան ընդունում են, քանի որ վախենում են կամ 
սահմանված պարտականությունների շրջանակում ստիպված են 
ընդունել: Ըստ այդմ՝ ինքնակալական ոճը կարող է ավելի շուտ 
ներկայացվել որպես ղեկավարման բացասական տարատեսակ, 
քան առաջնորդության ոճ: 

Զինվորական ծառայության առանձնահատկությունների 
տեսանկյունից դիտարկելու դեպքում կարելի է նշել, որ 
ինքնակալական ոճը բխում է զինվորական ծառայության 
ուղղահայաց փոխհարաբերությունների բնույթից, և ֆորմալ 
առումով ոչ ոք չի կարող հրամանատարին բացահայտ մեղադրել 
ենթակաների կարծիքը հաշվի չառնելու, միանձնյա որոշումներ 
ընդունելու և անձնակազմի հետ փոխհարաբերություններում խիստ 
ու կոշտ վարքագիծ դրսևորելու համար, եթե դա բացասական 
հետևանքներ չի ունենում: Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ 
ինքակալական մոտեցումը վաղ թե ուշ հանգեցնում է ծառայության 
որակի անկման, քանի որ հրամանատարի կողմից հաշվի 
չեն առնվում մասնագետների՝ նեղ մասնագիտական բնույթի 
կարծիքները, իսկ յուրաքանչյուր չհամընկնող կարծիք ընկալվում 
է հրամանատարի դիրքերի թուլացմանն ուղղված քայլ: Եվ եթե 
այդ ամենն ուղեկցվում է հրամանատարի ինքնիրավչությամբ, 
«կարգուկանոնի» հաստատման նպատակով բռնության կամ 
այլ հարկադրանքի միջոցների կիրառմամբ, ապա ստեղծվում է 
փոխադարձ բացահայտ անհանդուրժողականության մթնոլորտ: 
Այս ամենի հետևանքով ստորաբաժանումը վերածվում է 
հրամանատարի և նրա մտերիմների նեղ շրջանակի շահերը 
սպասարկող միջավայրի, որը կարող է արտաքինից ձևականորեն 
պահպանել կարգապահ կամ օրինակելի ստորաբաժանման 
կարգավիճակը, սակայն ներքին անկայունության և վախի 
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մթնոլորտի պատճառով հանգեցնել կարող ուժերի արտահոսքի 
և զինվորական կոլեկտիվի խմբային դինամիկայի բացասական 
ուղղվածության ու մասնագիտական աճի խոչընդոտման:

ինչ վերաբերում է չեզոք առաջնորդության ոճին, 
ապա այն մասամբ կիրառելի է զինված ուժերում ոչ 
ֆորմալ փոխհարաբերությունների մակարդակում, քանի 
որ վերաբերում է առաջնորդության պասիվ տեսակին, երբ 
սոցիալական խմբում կա’մ չկան ընդգծված առաջնորդներ, 
կա’մ կան, սակայն ակտիվորեն չեն մասնակցում ներխմբային 
փոխհարաբերություններին և հիմնականում հանդես են 
գալիս հաշտարարի կամ միջնորդի կարգավիճակում, որոնք 
ասպարեզում հայտնվում են միայն լուրջ կոնֆլիկտների հարթման 
կամ որոշումների ընդունման անհրաժեշտության դեպքերում, 
հաճախ պարզապես «խորհրդատուի» կարգավիճակով: իսկ 
ֆորմալ փոխհարաբերություններում չեզոք ոճի կիրառումն 
ավելի բնութագրական է անգործությանը, քանի որ զինված 
ուժերի ամենօրյա գործունեության նկատմամբ ուշադրության 
թուլացումը կամ հեռակա ու պասիվ ղեկավարումը նույնն է, ինչ 
ամենաթողությունը: 

5.3 Առաջնորդության շրջանակները

ինչպես տեսնում ենք, առաջնորդության վերը նշված ոճերը 
զինված ուժերում առաջնորդության հայեցակարգի ներդրման 
հարցում միայն ընդհանուր ուղղորդող նշականություն կարող 
են ունենալ, քանի որ հաճախ միախառնում են ղեկավարումն 
ու առաջնորդությունը և չեն տարանջատում առաջնորդության 
շրջանակներն ու մեթոդները` ըստ իրավիճակի: Ուստի, 
անհրաժեշտ է կրկին դիմել այլ գիտաճյուղերից մեթոդիկայի ու 
ուսումնասիրության գործիքների փոխառնման տարբերակին, 
որը հնարավորություն կտա տարրալուծելու առաջնորդության 
հայեցակարգը և սահմանելու դրա շրջանակները:        

 Այդ տեսանկյունից օգտակար կարող է լինել ամերիկացի 
գիտնականներ Լի Գ. Բոլմանի և Թերենս Ե. Դիլի կողմից 
«Կազմակերպությունների վերասահմանում` հմտություն, 
ընտրություն և առաջնորդություն» գրքում կիրառվող «չորս 
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շրջանակների» տեսությունը66: վերջինս հիմնականում 
նախագծված է ձեռնարկությունների կառավարման համար, 
սակայն լիովին կիրառելի է նաև պետական կամ հասարակական 
կազմակերպությունների դեպքում, քանի որ ժամանակի 
ընթացքում կատարելագործվել և էմպիրիկ գիտելիքի հիման վրա 
հարստացվել է նոր մոտեցումներով ու ձեռք է բերել համակողմանի 
կիրառելիության հատկանիշներ: Որոշ ձևափոխումներով ու 
վերապահումներով այն կարող է տարածվել նաև զինված ուժերում 
առաջնորդության հայեցակարգի ներդրման վրա:

 Հեղինակները դիտարկում են կազմակերպությունների 
ղեկավարման չորս շրջանակ, որոնցում կազմակերպությունները 
պայմանականորեն հանդես են գալիս որպես գործարաններ, 
ընտանիքներ, ջունգլիներ կամ թատրոններ.
•	 Կառուցվածքային շրջանակ (Structural) – գործարան. 

Արդյունք ապահովելու համար ինչպես կազմակերպել և 
ձևավորել խմբեր ու թիմեր, 

•	 Մարդկային ռեսուրսների շրջանակ (Human resource) - 
ընտանիք. ինչպես հարմարեցնել կազմակերպությունները 
անձնակազմի կարիքների բավարարմանը, մարդկային 
ռեսուրսների ղեկավարման բարելավմանը և դրական 
միջանձնային և խմբային դինամիկայի ձևավորմանը,  

•	 Քաղաքական շրջանակ (Political) - ջունգլի. ինչպես 
վերաբերվել իշխանությանն ու կոնֆլիկտներին, ամրապնդել 
քաղաքական ունակությունները և վարել ներքին ու արտաքին 
քաղաքականությունը,  

•	 Սիմվոլիկ շրջանակ (Symbolic) - թատրոն. ինչպես 
օգտագործել աշխատանքին իմաստ և նշանակություն տվող 
մշակութային համակարգը, բեմադրել կազմակերպության 
«պիես» ներքին և արտաքին լսարանի համար և ձևավորել 
թիմային ոգի` ծիսակարգի, տոնակատարության և 
պատմության միջոցով:
ինչպես տեսնում ենք, այս «շրջանակավորումը» ավելի լայն 

հնարավորություն է ընձեռում առաջնորդության հայեցակարգի 

66 Lee. G. Bolman, Terrence E. Deal, “Reframing organizations. Artistry, Choice and Leadership”, 
2008: Գիրքը խմբագրվելուց ու լրացվելուց հետո վերատպագրվում է չորրորդ անգամ: Առաջին անգամ 
հրատարկվել է դեռևս 1984 թ. «Կազմակերպությունների ընկալման և ղեկավարման նկատմամբ արդի 
մոտեցումներ» վերտառությամբ:
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ընկալման համար և իր բնույթով շատ ավելի ճկուն է, քան նախորդ 
կտրուկ ենթաբաժանումը երկու հակադիր` ժողովրդավարական և 
ինքնակալական ոճերի: Սակայն զինված ուժերում առաջնորդության 
հայեցակարգի առանձնահատկություններին հարմարեցնելու 
նպատակով այս շրջանակների անվանումները և բնույթը փոքր-
ինչ ձևափոխման ենք ենթարկել, ինչը հնարավորություն է տալիս 
մեթոդիկան կիրառել զուտ զինվորական ծառայության հետ 
կապված հարցերի ոլորտում:

Կանոնադրային շրջանակ (Կառուցվածքային) - 
Կառուցվածքային շրջանակը վերանվանել ենք կանոնադրային, 
քանի որ թե’ դրան տրվող բառ-բնորոշումը` «գործարան», և’ թե 
բովանդակությունը լիովին համապատասխանում են հստակ 
մեխանիզմի ոճով աշխատող, անձանց լիազորությունների հստակ 
կանոնակարգմամբ, ուղղահայաց հարաբերությունների վրա 
հիմնված համակարգի հատկանիշներին, որը գոնե ֆորմալ առումով 
բնորոշ է զինված ուժերի ստորաբաժանումներին: 

Այս շրջանակի նախատիպերի ձևավորվելը կապվում 
է հիմնականում 20-րդ դարի սկզբին արդյունաբերական 
հասարակություններում ձեռնարկությունների արդյունավետության 
բարձրացման ջանքերի հետ: Հատկապես լուրջ ներդրում է 
ունեցել Մաքս վեբերը, ով տեսությունը սկզբում զարգացրել է 
ելնելով ժամանակաշրջանի կազմակերպություններին բնորոշ 
պատրիարխիկ (նահապետական) բնույթից, որտեղ կառավարումն 
իրականացվում էր գրեթե անսահմանափակ իշխանությամբ 
օժտված «հիմնադիր-հոր» կողմից: Ժամանակի ընթացքում, ելնելով 
կազմակերպությունների բնույթի փոփոխություներից, վեբերի 
մոտեցումները հանգել են հետևյալին67.
•	 աշխատանքի հստակ բաժանում,
•	 ստորաբաժանումների աստիճանակարգություն,
•	 աշխատանքի իրականացումը կառավարող նորմերի/

կանոնների համախումբ,
•	 անձնակազմի տարանջատումը ընդհանուր սեփականությունից 

և իրավունքներից,
•	 անձնակազմի ընտրության հարցում տեխնիկական 

67 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 48:
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որակավորումների հաշվառում (ոչ թե ընտանեկան կապերի 
կամ ընկերության վրա հիմնված համալրում),

•	 զբաղվածությունը՝ որպես մշտական և երկարատև կարիերա 
իրականացնելու հնարավորություն:
Ժամանակի ընթացքում այս դրույթները վերանայվել են 

այլ ուսումնասիրողների կողմից, որոնք սկսել են ուսումնասիրել 
կառուցվածքի առանձին տարրերը, դրանց փոխազդեցությունը, 
կառուցվածքի ազդեցությունը կազմակերպությունում 
բարոյահոգեբանական վիճակի և դրա արդյունավետության վրա68: 

ինչպես երևում է, այս շրջանակի դինամիկան արտացոլում 
է կառավարման ոլորտի համընդհանուր փոփոխությունները` 
խիստ ֆորմալիզացված կառուցվածքային մոտեցումից դեպի 
կառուցվածքի և սուբյեկտիվ գործոնների փոխազդեցությունը: 
Հարկ է նկատել, սակայն, որ կանոնադրային շրջանակն 
ամենևին չի անտեսում սուբյեկտիվ գործոնները, քանի որ նրա 
ղեկավարման ռացիոնալիզմի հիմքում ընկած է ֆորմալ դերերի 
և ֆորմալ պարտավորությունների ծավալի հստակ սահմանման 
սկզբունքը, ինչը մի կողմից նպաստում է կոլեկտիվ նպատակների 
իրականացմանը և անձնական հետաքրքրությունների 
բավարարմանը (քանի որ հիմնված է մերիտոկրատիայի վրա), իսկ 
մյուս կողմից` նվազեցնում անձանց անհիմն ինքնուրույնության 
պատճառով աշխատանքի արդյունավետության անկման ռիսկերը:       

Այսպիսով, կանոնադրային շրջանակը զինվորական 
ծառայության պարագայում դրսևորվում է հստակ 
նպատակներ և խնդիրներ ունեցող պայմանական ֆորմալ 
ստորաբաժանման միջոցով, և այդ նպատակ/խնդիրների 
իրականացման համար ապահովվում է պարտավորությունների 
հստակ տարանջատում` հիմնված նեղ մասնագիտացման 
վրա: Տարբեր պարտավորությունների իրականացման և 
համապատասխանեցման նպատակով գործում է աշխատանքի 
համադրման և վերահսկողության մեխանիզմ, ինչի շնորհիվ 
բացառվում են ոչ անհրաժեշտ ճնշումները, ինչպես նաև անձնական 
հետաքրքրությունների (անգամ ստորաբաժանման հրամանատարի) 
գերակշռությունը ստորաբաժանման խնդիրների ու նպատակների 
նկատմամբ: Ուստի, ստորաբաժանման ներքին կառուցվածքը և 

68 Նույն տեղում:
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դերերի բաշխումը պետք է բխեն նպատակներից, խնդիրներից, 
աշխատուժից (ծառայողների ունակություններից), տեխնոլոգիական 
հնարավորություններից և միջավայրից, իսկ տարաձայնությունները 
պետք է լուծվեն իրավիճակի վերլուծության և հարկ եղած դեպքում 
ղեկավարման շրջանակի ճկուն փոփոխման միջոցով:       

Մարդասիրական  շրջանակ (Մարդկային ռեսուրսներ) - 
ի տարբերություն կանոնադրային շրջանակի` մարդասիրական 
շրջանակը խնդիրների և նպատակների իրականացման հիմքում 
հստակ ֆորմալ կառուցվածքի ու պարտավորությունների ծավալի 
սահմանման փոխարեն ավելի շատ դնում է անձանց փոփոխման 
ու կատարելագործման մոտեցումը, որն արտահայտվում է 
վարժանքների, ուսուցման, ծառայողական առաջխաղացման, 
ռոտացիայի (փոխատեղման), սոցիալ-կենցաղային պայմանների 
բարելավման և անձի հետ կապված այլ միջոցներով: Եվ կրկին, 
եթե ուշադրություն դարձնենք այս շրջանակը բնորոշող բառին` 
«ընտանիք», ապա այն հստակորեն արտացոլում է զինված ուժերում 
թեև հազվադեպ, բայց այնուամենայնիվ հանդիպող փոխադարձ 
հարգանքի, միմյանց նկատմամբ վստահության ու հոգատարության 
վրա հիմնված փոխհարաբերությունները, որոնց ձևավորման 
հարցում որոշիչ դերը հենց առաջնորդ-հրամանատարինն է: 
Փոխհարաբերությունների նման շրջանակը մեր իրականությունում 
առավելապես բնորոշ է ուժեղ առաջնորդ ունեցող խմբերին/
ստորաբաժանումներին, հիմնականում պատերազմական կամ 
վտանգավոր ծառայության պայմաններում և այն դեպքում, երբ 
խումբը հանդես է գալիս որպես կուռ հոգեբանական կապերով ու 
միասնական նպատակ հետապնդող միջավայր: Նման բազմաթիվ 
օրինակներ կարելի է գտնել Ղարաբաղյան պատերազմի էջերը 
թերթելիս, որոնց անդրադարձ կատարվում է նախորդ գլուխներում:  

Սակայն մարդասիրական շրջանակի ուսումնասիրության 
նպատակը դրա կիրառելիության բարձրացումն է ծառայության 
սովորական պայմաններում: Այս շրջանակի կողմնորոշիչը 
զինծառայողների կարիքների և ստորաբաժանման նպատակների 
ու խնդիրների հավասարակշռումն է: Արդյո՞ք զինվորական 
ծառայությունը ենթադրում է անվերապահ նվիրում հայրենիքի 
պաշտպանությանը, որը երկրորդական պլան է մղում 
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ծառայողների անձնային պահանջմունքները: Փորձը ցույց է 
տալիս, որ ամենահայրենասեր զինծառայողն անգամ կարող է 
ժամանակի ընթացքում հիասթափվել, եթե չզգա համակարգի 
հոգատարությունն իր նկատմամբ կամ նկատի անարդար, 
կողմնակալ ու հովանավորչական վերաբերմունք, որը կարող է 
դրսևորվել ոչ արժանի անձանց առաջխաղացման, ղեկավարման 
լիազորությունները՝ հօգուտ իրենց ակնհայտորեն գերազանցող, 
բայց միևնույն ժամանակ հայրենիքի ու ազգի սրբության մասին 
ճամարտակող հրամանատարների, իր իրավունքների անտեսման 
կամ այլ բացասական երևույթների ձևով: Ուստի, խիստ ֆորմալ 
կառուցվածք ենթադրող զինվորական ծառայության ընթացքում 
պետք է բացառվի անձանց շահագործումը` անգամ ծառայության 
կարիքներից ելնելով: Փոխարենը պետք է հատուկ ուշադրություն 
դարձվի անձանց կարողությունների զարգացման և օգտագործման 
այնպիսի մեթոդներին, ինչը հնարավորություն կտա բավարար 
չափով կատարելու ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրները 
և միևնույն ժամանակ չանտեսելու զինծառայողի հանգստի, 
անհրաժեշտ կենսապայմանների, ընտանիք կազմելու և այլ սոցիալ-
տնտեսական ու նաև մշակութային իրավունքները: 

Հարկ է նկատել, որ այս շրջանակի պատմական ձևավորումը 
20-րդ դարի սկզբից սկսած անմիջականորեն կապվում է 
այս հավասարակշռության խախտման և դրա հետևանքով 
ձեռնարկությունների արդյունավետության նվազեցման հետ: Ընդ 
որում, նոր շրջանակի ուրվագծումը պայմանավորված էր ոչ միայն 
աշխատանքային ծանր պայմանների, անարդար վերաբերմունքի 
և շահագործման վերացման մարդասիրական մղումներով, այլ 
նաև ձեռնարկությունների կառավարման վատ հոգեբանությամբ: 
Նոր շրջանակի հիմքում ընկած էր այն մոտեցումը, որ 
աշխատողների կարողությունները, ցանկությունները, էներգիան 
այն կարևորագույն ռեսուրսներն են, որոնք կարող են կա’մ 
հաջողել, կա’մ վտանգել ձեռնարկատիրությունը69: Զինված 
ուժերում ծառայության կազմակերպման ընթացքում ևս պետք 
է հաշվի առնել, որ մարդասիրական մոտեցումների բացարձակ 
անտեսման դեպքում խաթարվում է ճիշտ ղեկավարման համար 
անհրաժեշտ հոգեբանական կապը հրամանատարի և ենթակայի 

69 Նույն տեղում, էջ 121:
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միջև, ինչի արդյունքում տուժում է ստորաբաժանման ղեկավարման 
որակը: Ամփոփելով վերոգրյալը՝ պետք է նշել, որ մարդասիրական 
շրջանակը հանգում է հետևյալին.
•	 Զինված ուժերում անհրաժեշտ է բացառել շահագործումը, 

անգամ այն դեպքերում, երբ զինծառայողն ինքը դեմ չէ 
իր պարտականությունները գերազանցող աշխատանքի 
կատարմանը, փոխարենը պայմաններ ստեղծել սեփական 
շահերից ելնելով առավելագույնս նվիրվելու զինվորական 
ծառայությանը:

•	 Զինված ուժերը բարձրորակ կադրերի կարիք ունեն, իսկ 
բարձրորակ կադրերը ձգտում են զինվորական ծառայության 
միայն այն դեպքում, երբ համոզված են, որ կբավարարվեն 
իրենց սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր և այլ պահանջմունքները, 
ինչպես նաև պայմաններ կստեղծվեն իրենց մասնագիտական 
կարողությունների աճի ու իրենց որակավորմանը 
համապատասխան աշխատանքային միջավայրի ստեղծման 
համար:

•	 Եթե զինված ուժերում առկա չէ անհատ-զինծառայողի և 
համակարգի միջև փոխհամաձայնեցվածություն, ապա դրա 
արդյունքում կա’մ անձն է շահագործվում համակարգի կողմից, 
կա’մ էլ անձը, օգտվելով համակարգի բացերից, հօգուտ իրեն 
շահագործում է համակարգը:

Մրցակցային (քաղաքական) շրջանակ – Այս շրջանակը 
միտումնավոր լուրջ փոփոխությունների ենք ենթարկել, քանի որ 
այն մարքեթինգային (շուկայաբանական) նախատիպում հանդես 
է գալիս որպես սուր տնտեսական մրցակցության պայմաններում 
ձեռնարկությունների դիմագրավման, միմյանց դեմ հանդես գալու, 
դաշնակցությունների ստեղծման, բանակցությունների վարման 
և այլ գործողությունների ամբողջություն, ինչը, բնականաբար, 
ընդունելի չէ զինված ուժերի համար: Այս պարագայում, նման 
մեթոդները բացառապես կարող են կիրառելի լինել զինված 
ուժերում կառավարման ռազմավարական մակարդակում, որը 
մեր ուսումնասիրության հետ ուղղակի կապի մեջ չի գտնվում: 
Ուստի, նպատակահարմար է շրջանակը վերանվանել մրցակցային, 
որը պայմանականորեն ենթաբաժանվում է ներքին և արտաքին 
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ուղղվածությունների: Ընդհանուր տեսանկյունից մրցակցային 
շրջանակի բնույթը դրսևորվում է հետևյալ մոտեցումներում70.
•	 Զինված ուժերը միևնույն նպատակը հետապնդող 

և նույնանման կամ տարբեր խնդիրների լուծման 
միջոցով այդ նպատակին հասնելու համար ստեղծված 
ստորաբաժանումների համախումբ են, որոնք գործում են և՛ 
ստորաբաժանման ներսում, և՛ ստորաբաժանումների միջև 
ուժի ու իշխանության վրա հիմնված փոխհարաբերությունների 
շրջանակում:

•	 Չնայած ընդհանուր նպատակին և անգամ մասամբ 
համընկնող խնդիրներին` ստորաբաժանումները կարող 
են տարբեր մոտեցումներ ունենալ պաշտոնեական 
լիազորությունների, արժեքների, հետաքրքրությունների, 
տեղեկատվության, իրականության ընկալման, խնդիրների 
իրագործման մեթոդների և այլ տեսանկյունից71:

•	 յուրաքանչյուր մակարդակում ղեկավարման ժամանակ 
առաջնահերթ կարևորություն է ձեռք բերում սահմանափակ 
ռեսուրսների բաշխման հարցը, ուստի ռեսուրսների 
սակավության և չհամընկնող շահերի պատճառով առկա 
է կոնֆլիկտների ծագման վտանգ, ինչն էլ բարձրացնում է 
ֆորմալ իշխանության արժեքն ու անհրաժեշտությունը:

•	 Համակարգի ներսում շահերի բախումից խուսափելու և 
փոխադարձ ընդունելի որոշումների կայացման համար 
կարևորություն են ձեռք բերում բանակցությունները և 
համընկնող շահերով ստորաբաժանումների փոխադարձ 
աջակցությունը:

•	 Առաջ է գալիս «բազմաշերտ առաջնորդության» 
անհրաժեշտություն` տարբեր մակարդակներում շահերի 
բախումները նվազեցնելու, բանակցությունների միջոցով 

70 Նույն տեղում` էջ 194-195:
71 Օրինակ` համասեռ խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումների շահերը կարող են բախվել 
իրենց գործունեությունը ղեկավարության մոտ կարևորելու և ավելի մեծ նյութական կամ մարդկային 
ռեսուրսներ ստանալու կամ, ասենք, ստորաբաժանման ղեկավարի առաջխաղացման հարցում: 
Կամ` ռազմական ոստիկանության և զորամասի հրամանատարության միջև կարող է հակասություն 
ծագել անձին քրեական, թե կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում, 
որտեղ հրամանատարը, ելնելով պատասխանատվության ենթակա անձի հատկանիշներից, կարող 
է շահագրգռված լինել նրա նկատմամբ ավելի մեղմ պատիժ կիրառելու հարցում այն դեպքում, երբ 
ոստիկանությունը հակված լինի առավել խիստ պատժի:
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տարաձայնությունները հարթելու, անձնակազմում առկա 
լարվածությունները մրցակցային տրամադրություններ 
արթնացնելու և մոտիվացնելու միջոցով լուծելու նպատակով:         
ինչպես տեսնում ենք, մրցակցային շրջանակում 

հրամանատար-առաջնորդի թիրախային ոլորտը բավականին լայն, 
բազմաբովանդակ և ամբողջ համակարգի կենսագործունեության 
համար վտանգավոր բնույթ ունի: Այդ իսկ պատճառով այս 
շրջանակի ուսումնասիրությունը պետք է իրականացնել 
քննադատական, իրադրության իրական գնահատման և 
առավելագույն կենտրոնացման պայմաններում: 

Գաղտնիք չէ, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումներում, 
ինչպես յուրաքանչյուր այլ սոցիալական խմբում, առկա են 
անձնական հատկանիշների, հետաքրքրությունների և այլ 
հատկանիշներով միավորված ենթախմբեր, որոնց միջև կարող 
են լինել տարաձայնություններ: Ընդ որում, դրանք կարող են 
լինել թե՛ շարքային կազմի և թե՛ ստորադաս ենթասպայական 
կամ սպայական կազմի շարքերում: Այս դեպքում առաջնորդ-
հրամանատարի խնդիրը պետք է լինի ոչ թե այդ հակասությունների 
կամ տարաձայնությունների պարփակումը, այլ դրանց վերհանումն 
ու լուծումը72: իսկ այդ գործառույթների իրականացման համար 
միայն ֆորմալ իշխանությամբ վերապահված լիազորությունները 
բավարար չեն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում գործի 
դնելու համոզման, բանակցությունների, ենթախմբերում 
պատահականորեն ընդգրկված անձանց միջոցով առկա 
տրամադրությունների կամ մտադրությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության ստացման և անգամ կոնֆլիկտի արհեստական 
հրահրման ու շուտափույթ լուծման մեթոդները: ինչ խոսք, 
այսօրինակ մեթոդիկայի կիրառումը պահանջում է առաջնորդ-
հրամանատարի ընդհանուր մտավոր (ինտելեկտուալ), 
մասնագիտական և բարոյակամային բարձր հատկանիշներ, որոնք 
պետք է զարգացվեն ուսուցման միջոցով:  

Այս շրջանակի առավել պարզ օրինակ կարելի է դիտարկել 
մրցակցային տրամադրությունների զարգացման մեթոդը: 
Օրինակ` ստորադասների մոտ ծառայության նկատմամբ 
մոտիվացիայի պակասի կամ պարտվողական տրամադրությունների 

72 Այդ մասին ավելի մանրամասն տես` Գլուխ 3-ում:
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դեպքում կարելի է ուշադրության դարձնել զորամասի այլ 
ստորաբաժանումների հետ ծառայողական պարտականությունների 
ավելի լավ կատարման հարցում առողջ մրցակցության 
զարգացմանը` հարկ եղած դեպքում օգտագործելով միասնական 
նպատակի իրագործման, զորամասում հարգանքի ձեռքբերման, 
անձնակազմի առաջխաղացման կամ խրախուսման այլ 
մեխանիզմներ: 

ինչ վերաբերում է արտաքին ուղղվածությանը, ապա 
այն զգուշավոր և համակարգված մոտեցման դեպքում կարող 
է իրականացվել նաև հակառակորդի համապատասխան 
ծառայությունների հետ համեմատության և նրանց նկատմամբ 
որակական առավելության հասնելու տրամադրությունների 
բարձրացման միջոցով: Նման վիճակում, ստորադասների 
միջև փոխհարաբերություններում առկա բացասական 
տրամադրությունների կամ մոտիվացիայի պակասի դեպքում պետք 
է ընդգծել թշնամու հնարավոր համախմբվածությունը և դրանից 
բխող վտանգավոր հետևանքները, ինչը զգոնություն կհաղորդի 
անձնակազմին և տրամադրությունների փոփոխման ազդակ 
կհանդիսանա: Սակայն այս դեպքում պետք է առավել զգուշություն 
ցուցաբերել, որպեսզի հակառակորդի լավ պատրաստվածության 
մասին ակնարկը խուճապային տրամադրությունների առաջացման 
պատճառ չդառնա:

Սիմվոլիզմի շրջանակ – Այս շրջանակի անվանումը 
և բովանդակությունը զինված ուժերում առաջնորդության 
դիտարկման համատեքստում լուրջ փոփոխման կարիք չի զգում 
մի քանի պատճառներով: Նախ` սիմվոլիզմը զինված ուժերի 
գործունեության արդյունավետությանը նպաստող կարևորագույն 
տարրերից մեկն է, որի միջոցով պետությունը սոցիալականապես 
սանկցիավորում է հենց զինված ուժերի գոյության փաստը: 
Զինված ուժերի պահպանման համար ծախսվող մեծածավալ 
ռեսուրսները հասարակական շրջանակներում առաջին հերթին 
հիմնավորվում են` ելնելով տարածքի, ազգային, կրոնական, 
մշակութային կամ այլ սիմվոլիկ մեծ նշանակություն ունեցող 
արժեքների անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից: 
Բացի այդ, զինված ուժերի առօրյա գործունեության մեջ ևս մեծ 
տեղ է հատկացված սիմվոլիզմին, որը դրսևորվում է այնպիսի 
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երևույթներում ինչպիսիք են դրոշին պատվի առնելը, զորամասի 
մարտական դրոշի մոտ նկարվելը` որպես խրախուսանք 
նախատեսելը, ազգային հերոսների մասին տեղեկությունները 
ուսումնական ծրագրերում ներառելը, որոշ դեպքերում օրվա 
որոշակի ժամերին հիմնի հնչեցումը և այլն: Ուստի պատահական 
չէ, որ այս շրջանակը դիտարկվում է որպես ղեկավարման 
համար նպաստավոր պայմաններ ենթադրող միջավայր, որում 
ճիշտ կողմնորշման դեպքում հրամանատարը կարող է ձեռք 
բերել առաջնորդի որակներ: Հարկ է նկատել, որ այս շրջանակի 
տեսական հենքի ձևավորումը կապված է գիտությունների 
բավականին մեծ շրջանակում կիրառվող հասկացությունների հետ: 
Սոցիոլոգիան, քաղաքական ուսմունքները, ձեռնարկությունների 
ղեկավարման տեսությունը, մարդաբանությունն այս կամ այն չափով 
անդրադառնում են սիմվոլիզմին և ներդրում ունեն այս շրջանակի 
ձևավորման գործում73: Նշված մոտեցումները ի վերջո հանգեցրել են 
նրան, որ ղեկավարման ոլորտում սիմվոլիզմը դիտարկվում է որպես 
ղեկավարի կարողությունները զարգացնող և կազմակերպության 
արդյունավետությունը բարձրացնող գործիք, որն իր շուրջը 
ստեղծվող հարաբերությունների ամբողջության հետ միասին 
ձևավորում է առանձին շրջանակ: Այնուամենայնիվ, մենք հակված 
ենք այն կարծիքին, որ զինված ուժերում սիմվոլիզմի շրջանակը և 
դրա առաջնորդման ու ղեկավարման մեթոդիկան  առավելապես 
այլ շրջանակներին սպասարկող կամ օժանդակող գործառույթ են 
կատարում: Սիմվոլիզմի շրջանակի հիմնական դրսևորումներն են.
•	 Կարևոր նշանակություն ունեն կատարվող յուրաքանչյուր 

գործողության բնույթն ու նշանակությունն ու անձնակազմին 
դրա մատուցման ձևը:

•	 Գործողությունն ու դրա իմաստն անմիջականորեն 
փոխկապակցված են, բայց յուրաքանչյուր գործողություն 
կարող է տարբեր ընկալումներ ունենալ: 

•	 Անհստակության կամ անորոշության դեպքում կարելի 
է ստեղծել սիմվոլիկ արժեքներ, որոնք նպաստում են 
անորոշության հաղթահարմանը, հիմնավորում են այս կամ 
այն գործողության անհրաժեշտությունը և նախանշում են 

73 Lee. G. Bolman, Terrence E. Deal, “Reframing organizations. Artistry, Choice and Leadership”, 2008, 
էջ 253:
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ուղղությունները:
•	 Գործողությունների արտահայտչամիջոցները նույնքան 

կարևոր են, որքան դրանց արդյունքները, քանի որ 
միայն ճիշտ արտահայտչամիջոցների ընտրման դեպքում 
գործողություններն անձնակազմի կողմից կընկալվեն որպես 
պարտադիր և անհրաժեշտ:

•	 Խորհրդանիշներն ու ընդհանուր համակարգային 
մշակույթը հանդիսանում են համակարգի տարրերի 
փոխգործունակության ապահովման, անձնակազմի 
համերաշխության և ընդհանուր գործառույթների իրագործման 
երաշխիք:
վերը նշվածից առաջին հերթին բխում է, որ ղեկավարման 

գործընթացն անհրաժեշտ է կազմակերպել ենթակաների 
շրջանում հայրենասիրության գաղափարի զարգացման, 
պետական խորհրդանիշների (հիմն, դրոշ) նկատմամբ հարգանքի 
բարձրացման և ազգային ու պետական սիմվոլիզմի նկատմամբ 
ցինիկ կամ անտարբեր վերաբերմունքը բացառելու միջոցով: 
Դրա կիրառման դեպքում պետք է հնարավորինս բացառվի 
մոլեռանդությունը կամ կեղծ պաթոսը, ինչպես նաև ղեկավարման 
շրջանակների անտեսումը (ասենք` դրոշի պահպանության 
պատրվակով խախտվի հանգստի իրավունքը կամ հաշվի չառնելով 
զինծառայողի հոգեվիճակը` նրան ստիպել երգել հիմնը և այլն), 
ինչը կարող է հանգեցնել ղեկավարի անձի նկատմամբ հարգանքի 
կորստին կամ խորհրդանիշների նկատմամբ անտարբերության 
ձևավորմանը: 

Սակայն սիմվոլիզմի շրջանակի սահմանները սրանով չեն 
սահմանափակվում: Առավել խորությամբ դիտարկելու դեպքում 
կարելի է ընդգծել, որ սիմվոլիզմի շրջանակը հատուկ ուղերձ 
է պարունակում հրամանների տրման մեթոդիկայի մշակման 
համար: Եթե օրենսդրությունը  այս կամ այն չափով հստակեցնում 
է գրավոր հրամանների տրման ընթացակարգը, դեպքերը, 
պայմանները և բովանդակությունը, ապա բանավոր հրամանները 
շատ հաճախ տարակարծություններ են առաջ բերում, ինչը մասամբ 
պայմանավորված է հենց սիմվոլիզմի տարրերի բացակայությամբ: 
Այս դեպքում մենք գործ ունենք սիմվոլիզմի այսպես կոչված 
«քողարկված» բնույթի հետ: Այն անմիջականորեն չի վերաբերում 
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խորհրդանիշներին, բայց պահանջում է, որ հրամանը կամ 
հանձնարարությունը բխեն և համապատասխանեն զինվորական 
ծառայության ընդհանուր բնույթին` թե’ ֆորմալ և թե’ արժեքային 
մասով, և տրամաբանական իմաստ պարունակեն: իմաստ 
չպարունակող, բացահայտ ձևական բնույթ կրող, հրամանատարի 
հանցավոր ինքնարտահայտման միջոց հանդիսացող հրամանը 
լրջորեն խարխլում է զինվորական ծառայության բնույթը: Ուստի 
հրամանատար-առաջնորդի համար առաջնային նշանակություն 
է ձեռք բերում իր հրամանների կամ հանձնարարությունների, 
ստորաբաժանման կողմից կատարվող գործողությունների 
իմաստավորումը, յուրաքանչյուր կոլեկտիվ կամ անհատական 
գործողությանը խորհրդանշական բովանդակության հաղորդումը, 
ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովելու գործողությունների 
արդյունավետությունը և բարձրացնելու ծառայության որակը:   

 
5.4 Առաջնորդության ոճերի և շրջանակների կիրա-
ռումը, փոփոխելիությունը, զինվորական էթիկան և 
սեփական կարողությունների ճիշտ գնահատումը

Ամփոփելով նախորդ ենթագլուխներում շոշափված 
առաջնորդության ոճերը և «շրջանակային տեսությունը»` պետք է 
փաստել, որ վերջինը, ի տարբերություն առաջնորդության ոճի, որը 
սահմանում է անկախ իրադրությունից հրամանատար-առաջնորդի 
վարվելակերպը, հիմնված է իրադարձություններն ու իրավիճակները 
տարբեր տեսանկյուններից դիտարկելու մեթոդիկայի վրա: 
Բնականաբար, իրական կյանքում այս շրջանակներից և ոչ 
մեկը չի կարող հանդես գալ «մաքուր» ձևով, քանի որ միևնույն 
իրադրության յուրաքանչյուր դրվագ կարող է պահանջել ոճի և 
շրջանակի փոփոխում: Եթե բացառապես կանոնադրություններով 
առաջնորդվելն ու յուրաքաչյուր գործողությունը մրցակցային 
շրջանակով հիմնավորելը դեռ բավարար չէ ծառայության 
արդյունավետության բարձրացման համար, ապա անձնակազմի 
անձնական խնդիրների նկատմամբ հատուկ ընդգծված 
ուշադրությունն ու զորամասում կատարվող առօրյա անցուդարձի 
պատումը սիմվոլիզմի «շղարշով» ևս չի կարող երաշխավորել 
զարգացման դրական դինամիկա: 



ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՃԵՐԸ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ՓՈՓՈԽՈՒՄՆ ՈՒ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶիՆվԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒՄ

Ա. Ռ. Ավետիսյան

Գ
Լ
ՈՒ
Խ

5

161

Հետևաբար, առաջնային նշանակություն է ձեռք բերում 
հասարակական բազմաձև հարաբերություններում արագ 
կողմնորոշվելու և միևնույն իրավիճակը միաժամանակ մի քանի 
տեսանկյունից դիտարկելու ու արագ վերլուծելու առաջնորդ-
հրամանատարի կարողության զարգացումը: Այդ իսկ պատճառով 
վերլուծության են ենթարկվել միևնույն իրադրությունը տարբեր 
շրջանակում դիտարկելու և տարբեր վարվելակերպ ընտրելու 
հնարավորությունները` մեկ օրինակի հիման վրա: Դիտարկենք 
միևնույն իրադրությունը չորս տարբեր շրջանակներում: 

Դեպքի վերլուծություն74

 Զինված ուժերի գլխավոր շտաբում մտահոգված 
լինելով զորամասերից մեկում անձնակազմի անդամների միջև 
փոխհարաբերությունների վատթարացմամբ և կարգապահության 
մակարդակի ծայրահեղ ցածր ցուցանիշներով` որոշում են 
կայացրել պաշտոնանկ անել զորամասի հրամանատարի 
անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալին 
և նրա փոխարեն պաշտոնի են նշանակել ռազմահոգեբանական 
և սոցիալական վերապատրաստում անցած, ուսման մեջ 
բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած, սակայն գործնական 
ծառայության շատ քիչ փորձ ունեցող և երիտասարդ սպայի: 
Ընդ որում, գլխավոր շտաբում շատ խիստ քննարկման է դրված 
նաև զորամասի մարտական գործողությունների մասնակից 
հրամանատարին պաշտոնանկ անելու հարցը, ինչի մասին 
հրամանատարը տեղեկացված է, և նրան պաշտոնանկ անելու 
հավանականությունը 90% է: Սակայն զորամասի անձնակազմի 
շրջանում հրամանատարը մեծ հեղինակություն է վայելում:

74   Դեպքը կարելի է ամբողջությամբ ներկայացնել ունկնդիրներին և հանձնարարել վերլուծել ու 
վեր հանել յուրաքանչյուր շրջանակում վարվելաձևի դրական և բացասական կողմերը: 
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 Սպան իր նշանակման հրամանի համաձայն, անձամբ 
զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետից պարտականությունների 
կատարմանն անհապաղ անցնելու հանձնարարությամբ 
ժամանում է զորամաս այն պահին, երբ հրամանատարը ողջ 
անձնակազմի հետ կարգապահության վիճակը բարելավելուն 
ուղղված ժողով է անցկացնում: Հերթապահ զինվորի միջոցով 
զեկուցում է իր ժամանման մասին և ներս մտնում հրամանատարի 
առանձնասենյակ, որտեղ անցկացվում է ժողովը: Սահմանված 
կարգով ներկայանում է և թույլտվություն խնդրում մասնակցելու 
ժողովին: Հրամանատարը ամբողջ անձնակազմի ներկայությամբ 
չափազանց սառը տոնով հրամայում է անհապաղ դուրս գալ 
առանձնասենյակից և ներս մտնել այն ժամանակ, երբ ինքը 
կհրամայի:

  
Կանոնադրային շրջանակ

Սպա - Պարո՛ն գնդապետ, թեև հակված չեմ վիճարկելու 
վերադասի հանձնարարականները, բայց թո՛ւյլ տվեք զեկուցել, 
որ հրամանի համաձայն` այսօրվանից հանդիսանում եմ այս 
զորամասի հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով տեղակալ, ուստի ի 
պաշտոնե պարտավոր եմ անցնել իմ պարտականությունների 
կատարմանը, առավել ևս, որ ժողովն անմիջականորեն 
վերաբերում է իմ պարտավորությունների շրջանակին:

Հրամանատար - Պարո՛ն մայոր, որպես զորամասի 
հրամանատար, միանձնյա ղեկավարման սկզբունքի համաձայն, 
ես եմ որոշում` ո՛ւմ ներգրավել զորամասում տեղի ունեցող 
միջոցառումներում: Եվս մեկ անգամ հրամայում եմ անմիջապես 
դուրս գալ առանձնասենյակից, այլապես Ձեր նկատմամբ 
կարգապահական տույժ կկիրառվի:   
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Սպա - Անմիջականորեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
պետի հանձնարարությամբ պարտավոր եմ զորամաս ժամանելուն 
պես անմիջապես ներգրավվել իմ պարտականությունների 
կատարմանը: ինչ վերաբերում է կարգապահական տույժին, ապա 
Դուք իրավունք չունենք իմ նկատմամբ կարգապահական տույժ 
կիրառելու, քանի որ իմ գործողությունները զանցակազմի տարրեր 
չեն պարունակում, և իմ խնդրանք-պահանջն իրավաչափ է: Ուստի 
ևս մեկ անգամ խնդրում եմ թույլատրել մասնակցել ժողովին, 
այլապես ստիպված կլինեմ բողոքարկել Ձեր գործողությունները 
վերադասության կարգով, ինչպես նաև զեկուցել զինված ուժերի 
գլխավոր շտաբի պետին, որ իր բանավոր հրամանի կատարումը 
խոչընդոտել եք:

Հրամանատար (քմծիծաղով, դիմելով նաև 
անձնակազմին) - Ձեզ հրամայել էին զորամաս ժամանելուն պես 
անցնել պարտականությունների կատարմանը, ուրեմն հաշվենք, 
որ զորամաս եք ժամանել այս պահից սկսած երկու ժամ հետո, 
դո’ւրս եկեք և կգաք երկու ժամից: իսկ բողոք ներկայացնելը Ձեր 
իրավունքն է, բողոքե’ք ինչքան ուզում եք, ում ուզում եք և ինչպես 
ուզում եք: 

Մարդասիրական շրջանակ

Սպա – Պարո՛ն գնդապետ, շատ եմ ցավում Ձեր ժողովն 
ընդհատելու համար, պարզապես ինձ թվաց, թե Դուք ևս 
շահագրգռված կլինեք այս ժողովին իմ` որպես զորամասի 
հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով նորանշանակ տեղակալի 
մասնակցությամբ, առավել ևս, որ ժողովն անմիջականորեն 
վերաբերում է իմ պարտավորությունների շրջանակին: իմ 
նպատակն է համեստ գիտելիքներով նպաստել զորամասի 
սասանված հեղինակության վերականգնմանն ու անձնակազմի 
անդամների միջև առկա փոխհարաբերությունների 
կարգավորմանը: 
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Հրամանատար - Պարո՛ն մայոր, Ձեզ միանշանակ 
սխալ թվաց, և եթե ցանկանում եք, որ Ձեր աշխատանքն այս 
զորամասում իրոք հաջող ստացվի, աշխատե’ք առաջին հերթին 
զորամասի անձնակազմի մյուս սպաներից բարեկրթության 
տարրական կանոններ սովորել, ապա նոր միայն մտածել Ձեր 
գիտելիքներով ու կարողություններով մեզ օգնելու մասին: 

Սպա - Պարո՛ն գնդապետ, պարոնա՛յք սպաներ, ևս մեկ 
անգամ ներողություն եմ խնդրում անհարկի միջամտության 
համար, պարզապես ցանկանում էի որքան հնարավոր է շուտ 
մուտք գործել Ձեր շրջապատ և ինձ զգալ այս մեծ ընտանիքի 
մասնիկ: Ձեր թույլտվությամբ ես դրսում կսպասեմ հետագա 
հանձնարարություններին: 

Հրամանատար (քմծիծաղով, դիմելով նաև անձնակազմին) –
Լա՛վ, քանի որ արդեն ներս ես եկել, նստի՛ր և լսի՛ր, թույլ եմ տալիս: 
Կարող ես նստել այնտեղ` վերջում, դռան կողքին, քննարկումից 
հետո կմոտենաս ինձ:

Մրցակցային շրջանակ

Սպա - Պարո՛ն գնդապետ, ես նշանակվել եմ 
պաշտոնի այս զորամասում անձնակազմի անդամների միջև 
փոխհարաբերությունների բարդ բնույթը և կարգապահության 
ցածր մակարդակն ի վերջո վերացնելու նպատակով: Եթե 
նշանակել են, ուրեմն ունեմ որոշակի արժանիքներ: Եվ եթե Դուք 
ինչ-ինչ պատճառներով ուրախ չեք ինձ տեսնելու այստեղ, ապա 
տեղեկացնեմ, որ գլխավոր շտաբում էլ ամենևին հակված չեն 
Ձեզ այսուհետ տեսնելու այս պաշտոնում: Համենայն դեպս, եթե 
առաջիկա մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում կարգապահության 
մակարդակը զորամասում իմ անմիջական օժանդակությամբ 
չբարելավվի, ապա կհամարեն, որ դրա անմիջական մեղավորը 
Դուք եք: իսկ Դուք գիտեք, թե նման կարծիքներին սովորաբար 
ինչ որոշումներ են հետևում:  
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Հրամանատար  - Պարո՛ն մայոր, անկեղծ ասած` խիստ 
կասկածում եմ, թե Ձեր «համեստությամբ» ի վիճակի կլինեք 
կարգապահության մակարդակն ինչ-որ կերպ բարեփոխելու: 
Հաշվե՛ք, որ արդեն սկսել եք Ձեր «փրկության առաքելությունը», 
բայց դա առայժմ արեք առանց մեզ: Հրամայում եմ դուրս գալ 
առանձնասենյակից: Կներկայանաք, երբ նպատակահարմար 
կհամարեմ:

Սպա - Պարո՛ն գնդապետ, անկեղծ ասած այլ վերաբերմունք 
Ձեր կողմից չէի ակնկալում, և արդեն աստիճանաբար պարզվում 
են զորամասում ստեղծված բարոյահոգեբանական անառողջ 
մթնոլորտի սկզբնաղբյուրները, սակայն թո’ւյլ տվեք նկատել, 
որ զորամասը մի անձով չի սահմանափակվում: Ես նախքան 
ժամանումն ուսումնասիրել եմ զորամասի անձնակազմի 
անձնական գործերը, գիտեմ, որ կան բարձր պատրաստություն 
ունեցող բազմաթիվ սպաներ, որոնց ինքնաարտահայտման 
և առաջխաղացման համար արհեստական խոչընդոտներ են 
ստեղծվել: Խոստանում եմ, որ շատ կարճ ժամկետում այդ 
խոչընդոտները կվերացվեն: (Հեռանում է առանձնասենյակից):

Սիմվոլիզմի շրջանակ

Սպա  - Պարո՛ն գնդապետ, պարոնա՛յք սպաներ, Հայրենիքի 
նկատմամբ պարտքի զգացումն ինձ համար ժամ առաջ զորամաս 
հասնելու պատճառ հանդիսացավ: Այժմ այստեղ եմ և պատրաստ 
եմ ուժերիս առավելագույն չափով լծվելու այս մեծագույն 
մարտական ավանդույթներ ունեցող զորամասի խաթարված 
վարկի վերականգնման աշխատանքին: Մեզնից յուրաքանչյուրի 
պարտավորությունն է բարձր պահել մեր փառապանծ բանակի 
անունը, եկե’ք սկսենք այդ գործընթացը հենց մեզնից: Դրա 
համար էլ առաջարկում եմ այս քննարկումից հետո բոլորս միասին 
գնանք և զորամասի մարտական դրոշի առջև հանդիսավորապես 
երդվենք, որ կանենք ամեն ինչ կարգապահության վիճակի 
բարելավման ուղղությամբ:   
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Հրամանատար (տարակուսած և զայրացած)  - Պարո՛ն 
մայոր, չե՞ք կարծում, որ Դուք դեռևս բավարար ավանդ չունենք 
այս զորամասում ներդրած, որպեսզի նման առաջարկություններ 
կամ հայտարարություններ անեք: 

Սպա - Ես իմ հայրենիքի զինվորն եմ, և հենց այս 
զորամասում ծառայած չլինելու հանգամանքը չի կարող 
խոչընդոտ դառնալ իմ ծառայակից ընկերների հետ այս 
զորամասի հույժ կարևոր գործառույթներն իրականացնելու 
սրբազան գործը հենց այս պահից ստանձնելու համար:  

Հրամանատար (հեգնանքով)  - Պարո’ն մայոր, եկե’ք 
վերջ տանք վերամբարձ, բայց դատարկ խոսակցություններին: 
Կարող եք նստել այստեղ, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե սպասեիք 
դրսում: Ասենք, կարող էիք ծանոթանալ զորամասի տարածքին 
կամ մտածեիք, թե ինչպես եք «հանդիսավոր երդում» տալու 
մարտական դրոշի առջև: 

     
Այսպիսով, միևնույն իրադրությունում ցուցաբերվում 

է չորս տարբեր շրջանակներին բնորոշ վարքագիծ: Այստեղ 
առաջնորդի կերպարը կարող է դիտարկվել երկու տեսանկյունից: 
Հրամանատարի պարագայում այն միանշանակ բացասական 
է բոլոր չորս դեպքերում, քանի որ հենց նա է կոնֆլիկտային 
իրավիճակի ստեղծման մեղավորը (կոպիտ տոնով դուրս է 
հրավիրում սպային), և բոլոր չորս շրջանակներում էլ, որը նրան 
մատուցվում է նորանշանակ սպայի կողմից, նա հակասությունները 
հարթելու ուղղությամբ քայլեր չի ձեռնարկում: Կարելի է ասել, 
որ հրամանատարի գործողությունները պարունակում են 
ավտորիտար ոճի բացասական տարրեր, և այն դեպքում, երբ 
սպան ցուցաբերում է զիջողական վարքագիծ (մարդասիրական, 
սիմվոլիկ), նա կա’մ հեգնում է, կա’մ փորձում սպային ստորացնել 
անձնակազմի ներկայությամբ, իսկ սպայի համարձակ վարքագծի 
դեպքում ցուցաբերում է բացահայտ արհամարհանք նրա 
օրինական պահանջների նկատմամբ` այդպիսով բացահայտելով 
զորամասի կարգապահական հարցերում թերացումներում նաև իր 
մեղավորությունը:

Սպայի դեպքում նրա վարքագիծը յուրաքանչյուր շրջանակում 
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մանրամասն վերլուծության կարիք ունի: Նախ հարկ է նշել, որ 
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների փոքր խմբում 
անցկացված փորձնական հարցադրման արդյունքում, որպես 
սպայի վարքագծի քիչ թե շատ հաջողված տարբերակ, ամենից շատ 
նշվում էր կանոնադրային շրջանակը, այն էլ այն պատճառով, որ նա 
բավարար արժանապատիվ կեցվածք է դրսևորում այս շրջանակում: 
Սակայն այս մոտեցումը կիսատ է, քանի որ սպայի վարվելակերպը 
նրա ձեռքբերումների համատեքստում պետք է ուսումնասիրվի:  
Այսինքն` չպետք է մոռանալ, որ սպան նոր պաշտոնում նշանակվել 
է լրջագույն խնդիրներ ունեցող զորամասում կարգապահական 
վիճակը բարելավելու նպատակով: Հետևաբար, նա պետք է առաջին 
հերթին դրական տպավորություն թողնի և իր առաջնորդական 
որակները ցուցաբերի զորամասի անձնակազմի մոտ, որին առաջին 
անգամ է հանդիպում և այն էլ նման բարդ իրավիճակում: Ուստի, 
հրամանատարի հետ փոխհարաբերություններում նրա «խրոխտ» 
կեցվածքը այստեղ երկրորդային նշանակություն է ձեռք բերում, 
եթե դրա հաշվին նա հեղինակություն ձեռք չի բերում: իսկ այն, որ 
համեմատաբար համարձակ վարվելակերպով շրջանակներում 
(կանոնադրային, մրցակցային) սպայի վարքագիծը, մեղմ ասած, 
այնքան էլ վստահություն ներշնչող չէ, դա փաստ է:

Կանոնադրային շրջանակում սպան օրենսդրության 
պարբերական հիշատակումներով, իր պահանջները վերադաս 
ղեկավարության հանձնարարությամբ «լեգիտիմացնելու» և 
բողոք ներկայացնելու իր սպառնալիքներով ի ցույց է դնում 
սեփական խնդիրներն ինքնուրույն լուծելու և կոնսենսուսի 
(միաձայնության) գալու իր անկարողությունը, փոխարենը 
հասկացնելով, որ խնդիրների դեպքում ապավինելու է 
բողոքարկման, գանգատարկման կամ իր խնդիրների լուծումը 
վերադասության կարգով «դելեգացնելու» մեխանիզմներին: 
իսկ այսօրինակ մեխանիզմները հրամանատարական նման 
մակարդակում այնքան էլ ընդունելի չեն, եթե հաշվի առնենք նաև, 
որ սպայի խնդիրն անձնակազմում առկա բարոյահոգեբանական 
փոխհարաբերությունների կարգավորումն էր: 

ինչ վերաբերում է մրցակցային շրջանակին, ապա այստեղ 
սպայի վարքագիծը բացասական տպավորություն է թողնում, 
քանի որ այն առաջին հերթին շատ մեծամտական է: Երիտասարդ 
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սպան, ով ծառայության մեծ փորձ չունի, զորամասում առկա 
փոխհարաբերություններին ծանոթ չէ, իրեն է վերապահում 
զորամասի «փրկչի» դերը, ինչը, բնականաբար, բացասաբար 
կանդրադառնա անձնակազմի շրջանում իր հեղինակության վրա: 
Ընդ որում, սպայի խոսքերը հրամանատարի նկատմամբ նաև 
բացահայտ շանտաժի տարրեր են պարունակում: Նա շեշտում է, որ 
իրենից է կախված հրամանատարի հետագա պաշտոնավարման 
հավանականությունը: Այս դեպքում երիտասարդ և անփորձ 
սպայի վարմունքը փորձառու  ու մարտական գործողությունների 
մասնակցած հրամանատարի նկատմամբ չի կարող դրական 
ընկալվել անգամ այն անձանց կողմից, ովքեր ակնհայտորեն 
չեն համակրում հրամանատարին: Այսքան բացասական 
տարրերի դեպքում սպայի կողմից «դաշնակիցներ» փնտրելու և 
հրամանատարից դժգոհ տարրերի կոնսոլիդացման (համախմբման) 
ջանքերը բավարար չեն ընդհանուր հաջողության համար:

ի տարբերություն վերը նշվածի` «Մարդասիրական» և 
«Սիմվոլիկ» շրջանակներում սպան բավականին մոտ է իր 
կարճաժամկետ նպատակին` ժողովում մասնակցությանը: Բայց ի՞նչ 
գնով: Երկու դեպքում էլ սպայի վարքագիծը ոչ միայն վստահություն 
չի ներշնչում, այլև անգամ խղճահարություն է հարուցում: 
Մարդասիրական շրջանակում փորձում է անձնակազմի մոտ կիրթ, 
փոխզիջումների գնացող, հարմարվող ենթակայի և միաժամանակ 
ղեկավարի վարքագիծ դրսևորել, սակայն նման իրադրությունում 
այդ մոտեցումը չի ընդունվում, քանի որ դիմացինը տրամադրված 
չէ նույն կերպ պատասխանելու: Փոխարենը հրամանատարը 
«Դուք»-ից  սահուն անցում է կատարում այս դեպքում փոքր-ինչ 
արհամարհական «դու»-ի և առաջարկում է տեղ զբաղեցնել սենյակի` 
իր պաշտոնին ու կարգավիճակին ոչ հարիր մասում: Հետագայում 
սպայի կողմից անձնակազմի հետ փոխհարաբերություններում 
մարդասիրական շրջանակի փոփոխման կամ խստացման փորձերը 
կարող են կեղծ թվալ և չընդունվել որպես այդ ղեկավարին բնորոշ 
վարքագիծ, ինչը կբարդացնի առաջնոդի որակների ձևավորման և 
կայացման գործընթացը: 

Սիմվոլիկ շրջանակում առաջին հայացքից սպան ոչ 
մի բացասական քայլ չի կատարում: Նա հանդես է գալիս 
հայրենասիրական կոչերով, դրական է արտահայտվում զորամասի 
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վերաբերյալ, փորձում է խորհրդանշական արժեքների միջոցով 
համախմբել կոլեկտիվը: Բայց ինչպե՞ս, ի՞նչ միջավայրում և ե՞րբ: 
Այս հարցերի պատասխաններում էլ հենց պարփակված է նրա 
նկատմամբ անվստահության մթնոլորտի ձևավորման բանալին: 
Անշուշտ, ընդունելի է, երբ հրամանատարի` անձնակազմի հետ 
տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը մեջբերում է զորամասի 
վաղեմի փառքը, մարտական ուղին, ձևավորված արժեքները, 
սակայն նա ինքը պետք է հանդիսանա այդ արժեքային համակարգի 
լիիրավ սուբյեկտ, այդ արժեքների կրող, այլապես նրա խոսքերը 
բավարար չափով անկեղծ ու ազդու չեն համարվի: Բացի այդ, 
այս դեպքում երիտասարդ սպան ամպագոռգոռ կոչերով է 
հանդես գալիս մի միջավայրում, որտեղ նրան հենց սկզբից չեն 
ընդունել, ավելին` դուրս են հրավիրում: Սիմվոլիկ շրջանակի 
տարրերի կիրառումը այնպիսի պայմաններում, որտեղ առաջնորդ 
դառնալու նկրտումներ ունեցող անձը խորթ և օտար է ընկալվում, 
հեշտությամբ կարող է նրան վերածել խեղկատակի, ինչը տեսանելի 
է բերված օրինակում: իսկ անձի վերաբերյալ ձևավորված 
սկզբնական կարծիքները դժվար են փոփոխության ենթարկվում, 
մասնավորապես զինվորական միջավայրում, որտեղ գերիշխում են 
ուժի և հեղինակության վրա հիմնված փոխհարաբերությունները:

Պարզ է, որ այս չորս շրջանակներից և ոչ մեկում սպան 
չի կարողանում հենց սկզբից ամրապնդել առաջնորդ դառնալու 
իր ձգտումները, փոխարենը հայտնվում է մեկ մյուսից բարդ 
իրավիճակներում, որոնք որոշակիորեն հեղինակազրկում են 
նրան այն անձանց շրջանում, որոնց «փոխհարաբերությունները 
կարգավորելու» առաքելությամբ էլ նա ժամանել էր զորամաս: 
ի՞նչ է սա նշանակում, որ այս շրջանակներից ոչ մեկն էլ ընդունելի 
չէ՞, թե՞ պարզապես սպան «ոչ ճիշտ ժամանակ հայտնվել էր 
ոչ ճիշտ տեղում»: ինչպես վերը նշվեց, այս շրջանակները 
չեն կարող «մաքուր» ձևով հանդես գալ հասարակական 
փոխհարաբերություններում դրանց բարդ, չափից դուրս սուբյեկտիվ 
և համալիր բնույթի պատճառով: Փոխարենը կարևորվում է 
նույն իրադրությունը մի քանի տեսանկյունից դիտարկելու և 
անհրաժշետության դեպքում շրջանակներից յուրաքանչյուրի 
օգնությանը դիմելու կարողությունը: Բացի այդ, անհրաժեշտ է 
նշել, որ այս օրինակներում մենք ներկայացրել ենք շրջանակներից 
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յուրաքանչյուրի «ամենածայրահեղ»  դրսևորումները, ինչով 
էլ, բնականաբար, պայմանավորված էր մեր օրինակի սպայի 
առաջնորդական հատկանիշների դրսևորման ակնհայտ 
ձախողումը: Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ առաջորդ-
հրամանատարի համար շրջանակներից յուրաքանչյուրի գերազանց 
իմացությունը կարևորվում է առաջին հերթին դրանք համատեղ 
կիրառելու կամ մեկը մյուսով արագ փոխարինելու տեսանկյունից: 

Կանոնադրային շրջանակը վտանգավոր է դառնում, 
երբ սկսում է չընդունել «չոր» կանոնակարգից, անմիջական 
պարտականությունների շրջանակից և կառուցվածքից դուրս 
գտնվող այնպիսի գործողություններ և արժեքներ, ինչպիսիք են 
համակարգի մշակութային հիմքերն ու առանձնահատկությունները 
կամ մարդկային բնական պահանջմունքներն ու կարիքները: Այլ 
կերպ ասած, կանոնադրային շրջանակում սկսում է գերիշխել 
«ուժի հեղինակությունը», և անտեսվում է մարդասիրականին կամ 
սիմվոլիկ շրջանակին բնորոշ «հեղինակության ուժը»: 

Մարդասիրական շրջանակում չափից դուրս շատ տեղ է 
հատկացվում մարդկային կարիքներին ու հետաքրքրություններին, 
մեծ վստահություն է ցուցաբերվում անձանց նկատմամբ: 
Այստեղ անուշադրության են մատնվում կառուցվածքը, 
պարտականությունների շրջանակը, և պատշաճ ուշադրություն չի 
դարձվում իրականությանը` իր կոնֆլիկտներով, շահերի բախումով, 
մարդկային դաժան բնությամբ: 

Քաղաքական շրջանակի վրա հատուկ կենտրոնացումն 
իր հերթին կարող է ընդհանուր կոլեկտիվի շահերի անտեսման, 
անձնական կամ նեղ ներխմբային շահերի բավարարմանը և 
նույնիսկ կոնֆլիկտների հրահրման միջոցով սեփական խնդիրների 
լուծմանն ուղղված գործելաոճի տպավորություն թողնել: Ուստի, 
հատկապես այս շրջանակում սահմանների չարդարացված 
ընդլայնումը հեղինակազրկման պատճառ կարող է լինել:     

Սիմվոլիկ շրջանակը, ինչպես վերը նշվել էր, կարող է 
դիտարկվել որպես օժանդակող շրջանակ, որը հատկապես 
զինվորական կոլեկտիվներում կիրառելի է մյուս շրջանակների 
հետ համատեղ: Բայց քանի որ դրա նպատակներն են 
«ընդհանուր բարիքի» սահմանումը, արժեքային համակարգի 
նկատմամբ հարգանքի արմատավորումը և խորհրդանիշների 
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միջոցով զինվորական ծառայության իմաստավորումը, ուստի 
անհրաժեշտ է, որ դրանց կիրառումը ձևական բնույթ չկրի, 
խորհրդանիշները տեղի-անտեղի չմեջբերվեն կամ շատ մեծ 
հաճախականությամբ չկիրառվեն, կիրառվեն այն շրջապատում 
և այն անձի կողմից, ով իրոք անձնական օրինակով հետամուտ է 
լինում այդ խորհրդանիշների պահպանմանը75: Հակառակ դեպքում, 
շրջանակը վերածվում է ղեկավարման թույլ ունակությունները, 
մասնագիտական ցածր պատրաստությունը կամ ենթականերին 
սեփական շահերին ծառայեցնելու քայլերը սիմվոլիզմի ուժով ինչ-
որ կերպ լեգիտիմացնելու անլուրջ միջավայրի, որտեղ խոսքերը 
միայն խոսքեր են, իսկ խորհդրանիշներն ու ծառայության բնույթն 
արժեզրկված են:

Սրանից բխում է, որ շրջանակները և դրանց սահմանները 
սպառիչ չեն, իսկ հիբրիդային (փոխլրացնող, փոխհարստացնող, 
համատեղ կիրառելի) մոտեցումների կիրառումը հաջողության 
գրավականն է: Այս շրջանակներից յուրաքանչյուրում կարող են 
կիրառվել մեկ այլ շրջանակին բնորոշ մոտեցումներ, ասենք` սպան 
կարող էր ապավինել ավելի կանոնակարգային-մարդասիրական 
կամ սիմվոլիկ- մրցակցային մոտեցումների, և արդյունքներն ավելի 
լավը կլինեին:

Մոտեցումներում ճկունություն ցուցաբերելու օրինակ է 
ակնկալվող անբեկանելի փոփոխությունները կանխատեսելու, 
ընկալելու և դրանք որպես սեփական նախաձեռնություն կամ 
ծրագիր ներկայացնելու կարողությունը: Օրինակ` հրամանատարը, 
հասկանալով, որ քաղաքացիական հասարակության հետ 
հարաբերություններում նախկին մեկուսացմանն աստիճանաբար 
փոխարինում է համագործակցությունը, որը վերադաս 
հրամանատարության նոր քաղաքականությունն է, սեփական 
նախաձեռնությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկի տեղական 
հասարակական կազմակերպությունների հետ կապեր հաստատելու 
ուղղությամբ, այլ ոչ թե կառչելով նախկին մոտեցումներին` 
խոչընդոտի դրանց զարգացումը` դրանով իսկ բացասական կարծիք 
ձևավորելով իր անձի և ստորաբաժանման մասին: 

75 Օրինակ` հարբած հրամանատարի կողմից ծառայությանը լուրջ վերաբերվելու կամ 
զինծառայողներին իր սեփական ամառանոցի շինարարության մեջ ներգրաված սպայի կողմից 
հայրենիքին ծառայելու կարևորության մասին ճառերը կարող են ոչ միայն այդ անձի, այլ նաև 
ծառայության նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի պատճառ հանդիսանալ:
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 Բացի այդ, առաջնորդության կարողությունների զարգացման 
համար հատուկ նշանակություն ունեն զինվորական էթիկան և անձի 
կողմից իր իրական կարողությունների ու կերպարի ճիշտ ընկալումը: 

Էթիկան այս դեպքում առաջնորդ-հրամանատարի կողմից 
իր և շրջապատի նկատմամբ արժանապատիվ և հարգալից 
վերաբերմունքն է, որը հիմնված է ոլորտը կանոնակարգող 
նորմերի հստակ ընկալման, միևնույն ժամանակ ենթակաների 
ծառայողական և անձնական խնդիրների նկատմամբ ուշադրության 
և աջակցության, բացառապես արդար և ազնիվ մրցակցության և, 
վերջապես, ծառայությանը բովանդակություն, իմաստ հաղորդելու 
կարողության վրա: Սրանք թեև շատ պարզ և, թվում է, բոլորի 
համար հասկանալի հատկանշներն են, սակայն դրանց գործնական 
կիրառման դեպքում շատ առաջնորդական որակներ ունեցող 
անձինք պարզապես ձախողվում են, քանի որ առաջնորդ դառնալու 
(պաշտոնում նշանակվելու կամ առաջխաղացման) ֆորմալ 
կարգավիճակի ձեռքբերումից հետո անուշադրության են մատնում 
էթիկան կամ դրան չափից դուրս ձևական վերաբերմունք են 
ցուցաբերում: Օրինակ` սկսում են արհամարհական վերաբերմունք 
ցուցաբերել ենթակաների արտահայտած կարծքիների, նրանց 
անձնական խնդիրների նկատմամբ, սեփական մոտեցումներն 
ու հետաքրքրություններն ինչ-որ կերպ արդարացնելու համար 
շատ հաճախ դեմագոգիայի (երեսպաշտության) միջոցով 
փորձում են շրջանցել կանոնադրային նորմերը կամ ընդունված 
էթիկայի կանոնները (ասենք, «փիլիսոփայորեն» մերժում են 
մարդու իրավունքների կարևորությունը` այն համարելով «դրսից» 
պարտադրվող կեղծ արժեհամակարգի դրսևորում), հասարակական 
ավելի մեծ շրջանակների ուշադրությունը գրավելու նպատակով 
սիմվոլիզմից «սահուն» անցում են կատարում պոպուլիզմին 
և գլխովին ձեռնամուխ լինում ռեսուրսների համար անողոք 
պայքարին: Նրանք այդ նպատակով իրենց ծառայողական 
պարտականությունների կատարման համար ձևավորված 
աշխատանքային խմբերում ներգրավում են անձանց, ում հիմնական 
«առաքելությունը» իր ծառայողական պարտականությունների 
հետ չկապված ռեսուրսների համար պայքարում ներգրավվելն է: 
Այսօրինակ «առաջնորդությունը», որը, ցավոք, բավականին լայն 
տարածում ունի, հատկապես ռազմավարական մակարդակում 
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հանգեցնում է ողջ համակարգի նկատմամբ նիհիլիստական 
(ժխտողական) վերաբերմունքի ձևավորման: իրոք, պատմության 
հայտնի առաջնորդների զգալի մասը նախկին կամ գործող 
զինծառայողներ են եղել, որոնք սկզբնական շրջանում 
ժողովրդական մեծ հեղինակություն ու վստահություն են վայելել, 
սակայն ժամանակի ընթացքում հենց առաջնորդական էթիկայի 
խախտման հետևանքով կորցրել են առաջին հերթին բանակի76, 
ապա ժողովրդի վստահությունը, ինչն էլ հանգեցրել է նախ 
նրանց ինքնակալական քաղաքական ռեժիմների կառուցմանը, 
ապա` այդ ռեժիմների տապալմանը: Հիշենք Ս. Հուսեյնի, 
Մուբարաքի, Քադաֆիի թարմ օրինակները: Հարկ է նկատել, որ 
ռազմավարական մակարադակում ձախողված առաջնորդության 
վերաբերյալ այս դիտարկումները գրեթե նույնությամբ ընդունելի 
են նաև զինվորական կոլեկտիվների ավելի նեղ շրջանակների 
համար, այն տարբերությամբ, որ նրանց կողմից առաջնորդության 
գաղափարի ձևախեղումը լայն շրջանակների համար տեսանելի 
չէ, հետևաբար այսօրինակ կեղծ առաջնորդները ծառայողական 
աստիճանով որոշակի առաջընթաց ունենում են: Սակայն զինված 
ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական-ժողովրդավարական 
վերահսկողության ինստիտուտի զարգացման, տեղեկատվական 
հասարակությանը բնորոշ տեղեկությունների արագ շարժի 
պատճառով աստիճանաբար բարդանում է առաջնորդության 
ընդունելի չափանիշների և զինվորական էթիկայի նորմերի 
խախտումների իրականացումը: Ուստի պատահական չէ, որ 
ղեկավարման նոր մեթոդների և առաջնորդության հայեցակարգի 
ընդունման նկատմամբ հետաքրքրության աճ է նկատվում: 

Առաջնորդության համար կարևոր նշանակություն 
ունեն նաև անձի կողմից իր իրական կարողությունների ու 
կերպարի ճիշտ գնահատումը և մատուցումը: Առաջնորդի ճիշտ 
ինքնագնահատականը հիմք է այլ անձանց կողմից ևս նրա բուն 
էությունը ճանաչելու և նրան այնպիսին, ինչպիսին որ կա, ընդունելու 
համար: Օրինակ` ռուսերենին լավ չտիրապետող հրամանատարի 

76  Եգիպտոսի հեղափոխական առաջնորդ, ապա նախագահ, նախկին զինվորական Ա. Գ. 
Նասերը, ժամանակի ընթացքում կորցնելով բանակային հեղափոխական ընկերների նախ անձնական, 
ապա քաղաքական վստահությունը, իր դիրքերն ինչ-որ կերպ ամրապնդելու նպատակով ստիպված 
եղավ ապավինել այլ քաղաքական ուժերի: Այդ մասին ավելի մանրամասն տես` Ա. Ռ. Ավետիսյան, 
«Զինվորաքաղաքացիական հարաբերությունների մոդելները»,  «Հայկական բանակ », 2011թ.: 
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կողմից սեփական անձի կարևորությունն ընդգծելու նպատակով 
այդ լեզվով ճառի արտասանումը կարող է լրջորեն վնասել նրա 
հեղինակությանը: Կամ մարմնեղ77 հրամանատարի կողմից իր 
ժողովրդականությունն ընդգծելու նպատակով զորամասերի 
միջև ֆուտբոլի մրցույթին մասնակցելը կարող է նրան ծիծաղելի 
դրության մեջ դնել: Առաջնորդը պետք է կարողանա որդեգրել 
այնպիսի վարքագիծ, որը պատշաճ է նաև մարդկային տեսակին 
ու կերպարին: Դասական օրինակ է ՌԴ նախագահ վ. Պուտինի 
կողմից ձյուդոյի ցուցադրական մարտերը, օդանավերի կամ 
ռազմատեխնիկայի վարումը, և ՌԴ նախկին նախագահ Դ. Մեդևեդի 
հանրահայտ պարը «Քոմեդի քլաբ»-ի տղաների հետ: Նրանցից 
յուրաքանչյուրն իր ժողովրդականությունն ու իրավիճակային 
սիմվոլիզմն ընդգծում էր իրեն բնորոշ կերպարներով: Մի պահ 
պատկերացնենք նրանց հակառակ դերերում…. Այս դեպքում 
մեկնաբանությունները, թերևս, ավելորդ են: 

Այսպիսով, ամփոփելով առաջնորդության հայեցակարգը 
զինված ուժերում, պետք է փաստել, որ զինվորական առաջնորդի 
որակների զարգացումը պայմանավորված չէ միստիցիզմով 
կամ բնատուր առաջնորդական կարողություններով: Նիկոլո 
Մաքիավելին իր «իշխանը» հայտնի աշխատությունում 
անդրադառնում էր  «առյուծի» խիստ ու դաժան և «աղվեսի» 
խորամանկ ու նենգ ոճային կառավարման ձևերին: Դրանք 
այսօր ևս արդիական են, բայց պատմության փորձը վկայում է, որ 
դրանցից միայն մեկին անվերապահ հակվածությունը միանշանակ 
արդյունավետ չէ: Արդյունավետ է համարվել այն առաջնորդների 
գործունեությունը, ովքեր հաջողությամբ համատեղել են այդ երկու 
ոճերը: Շրջապատի և փոխհարաբերությունների չափազանց 
նեղ ու միակողմանի ընկալումներն ի վերջո հանգեցնում են 
առաջնորդի ձախողմանը: իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ հատկապես 
զինվորական ոլորտում տարբեր մակարդակի հրամանատարներ 
հակված են իրենց մոտեցումները փոփոխության չենթարկելու, 
ինչը համարում են սկզբունքայնության և զինծառայության համար 
այդքան կարևոր «տղամարդկային» պահելաձևի պարտադիր 
բաղադրատարր: Մինչդեռ չպետք է մոռանալ, որ մասնավորապես 

77 Հարկ է նկատել, որ առաջնորդ-հրամանտարի արտաքին տեսքը ևս շատ մեծ կարևորություն 
ունի նրա հեղինակության ձևավորման համար, և դա ևս կարելի է դիտարկել որպես զինվորական 
էթիկայի պարտադիր տարր:
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պարտադիր զինվորական ծառայություն ունեցող երկրներում 
զինված ուժերը համալրվում են հասարակության տարբեր 
շերտեր ներկայացնող անձանցով, որոնց համար զինվորական 
ծառայությունը պրոֆեսիոնալ զբաղվածության ոլորտ չէ: Նրանք 
տարբեր կերպ են ընկալում միևնույն իրավիճակը, տարբեր 
կերպ արձագանքում միևնույն հրամանին, և բոլորի նկատմամբ 
միատեսակ մոտեցումը կամ վերը նշված «սկզբունքայնության» 
դրսևորումը ստորաբաժանման ներսում ղեկավարման թելը 
կորցնելու պատճառ կարող է հանդիսանալ: 

Ելնելով վերոնշյալից` ստորև ներկայացվում են զինված 
ուժերում առաջնորդության հայեցակարգի կիրառման համար 
օգտակար մի շարք եզրակացություններ, որոնք, սակայն, չպետք է 
միանշանակ ու սպառիչ դիտարկվեն, քանի որ, ինչպես պարզվեց, 
զինվորական արդյունավետ առաջնորդության ամենակարևոր 
պայմանները ճկունությունն ու իրավիճակի բազմակողմանի 
վերլուծությունն են:

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

1. Հստակ իմանալ իր, ենթակաների, ղեկավարների և 
ծառայության հետ առնչություն ունեցող այլ անձանց 
իրավունքների և պարտականությունների ծավալը և 
բովանդակությունը: 

2. Ունենալ իրավագիտակցության և ընդհանուր հասարակական 
գիտակցության բարձր մակարդակ:

3. Մարդու բնույթի, նրա իրավունքների, ազատությունների, 
պահանջմունքների և շահերի հստակ ընկալումն ու 
պաշտպանությունը, անձնական և կոլեկտիվ շահերի 
համադրման և համապատասխանեցման անհրաժեշտությունը:

4. Ոչ հստակ տրված հրամանները կամ հանձնարարությունները 
պարզաբանելու խնդրանքով վերադասներին դիմելուց 
չխուսափելը և նույն հարցումով իրեն դիմած ենթականերին 
պատշաճ պատասխանելը:

5. Հստակ տիրապետել իրավունքների խախտման դեպքում 
բողոքարկման մեխանիզմներին (վերադասության կարգով, 
թեժ գծի միջոցով, դատական կարգով, մարդու իրավունքների 
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պաշտպանի միջոցով և այլն): Չխուսափել այդ մեխանիզմների 
կիրառման հնարավորությունից, եթե համոզված են, որ 
խախտվել է իրենց առաջխաղացման, հանգստի իրավունքը, 
վիրավորանք է հասցվել իրենց արժանապատվության և 
այլն: Միաժամանակ գիտակցել, որ նույն իրավունքներով են 
օժտված նաև իրենց ստորադասները, և չխոչընդոտել նրանց 
կողմից այդ իրավունքների իրականացումը:

6. Ծառայության ընթացքում ծառայակից ընկերների և 
ստորադասների հետ փոխհարաբերություններում ցուցաբերել 
առավելագույն ճկունություն: Տեղեկացված լինել ծառայակից 
ընկերների և ստորադասների բնավորության գծերի, 
նախասիրություններին, ընտանեկան և սոցիալական 
վիճակի և այլ բնութագրող հատկանիշների մասին: 
Հանձնարություններ տալիս, աշխատանքային առօրյա 
գործընթացում կամ ծառայությունից դուրս շփման ընթացքում 
հաշվի առնել ծառայակից ընկերոջ կամ ստորադասի 
բարոյահոգեբանական վիճակը, տրամադրության 
փոփոխությունները (չկատակել խնդիրներ կամ վիշտ ունեցող 
զինծառայողի հետ, հատուկ ուշադրություն պահանջող կամ 
վտանգավոր առաջադրանք չտալ հոգեկան վատ վիճակում 
գտնվող զինծառայողին և այլն):

7. իրադրությունից ելնելով` ի վիճակի լինել արագ 
վերակազմակերպելու կամ փոփոխելու առաջնորդության ոճը, 
շրջանակը, մեթոդը`

•	 փոխհարաբերություններում հատուկ ուշադրություն դարձնել 
ստորադասի անձնական խնդիրներին, տրամադրությանը` 
փորձելով օրենքով թույլատրելի շրջանակում աջակցություն 
ցուցաբերել նրան, ժամանակավորապես ազատել 
պարտականությունների կատարումից, հետաձգել 
պարտականությունների կատարումը, բավարարել անձնական 
բնույթի խնդրանքները և այլն,

•	 ղեկավարման ընթացքում ամբողջ ծավալով օգտագործել 
ենթակաների (ենթասպայական կազմի, կրտսեր 
հրամանատարների) ներուժը: Նրանց միջոցով լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալ անձնակազմի խնդիրների և 
վիճակի վերաբերյալ: Հաճախակի հնարավորություն տալ 
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ընդունել որոշումներ` դրանով բարձրացնելով նրանց 
հեղինակությունն անձնակազմի առջև: Անձնակազմի 
ներկայությամբ խուսափել իր ենթակային դիտողություն 
անելուց: 

8. Հատուկ ուշադրություն դարձնել ստորաբաժանման սոցիալ-
կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ վիճակին: Մշտապես 
քայլեր ձեռնարկել այդ վիճակի բարելավման ուղղությամբ` 
անձնական օրինակով և վերը նշված ոճերի, շրջանակների, 
մեթոդների համադրության միջոցով անձնակազմին 
ներգրավվելով համապատասխան աշխատանքներում: 
Ուշադրություն դարձնել սեփական արտաքին տեսքին:   

9. Կողմնակի անձանց` քաղաքացիների, դիմումատուների, 
լրագրողների և այլոց ներկայությամբ չկշտամբել ենթակային:
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Արտակ Կառլենի Շաքարյանը Երիտասարդ առաջնորդների 
դպրոցի տնօրենն է: Պատմական գիտությունների թեկնածուական 
ատենախոսությունը, որը վերաբերում էր միջնադարում 
առաջնորդական կրթական համակարգերին, պաշտպանել է 
2005թ.: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս 
է: ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և 
դիվանագիտության դպրոցի, ինչպես նաև ԱՄՆ Հարվարդի 
համալսարանի Քենեդու անվան կառավարման դպրոցի և ԱՄՆ 
Ջոհնս Հոփքինսի անվան միջազգային հարաբերությունների 
դպրոցի կրթական ծրագրերի շրջանավարտ է: Երկու մենագրության 
հեղինակ է:

Արթուր Վլադիմիրի Աթանեսյանը ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլ-
տետի Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ է, քաղաքական 
գիտությունների դոկտոր: ԵՊՀ, ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի 
Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի, ինչպես նաև 
ԱՄՆ Հարավային Կարոլինայի համալսարանի կրթական ծրագրերի 
շրջանավարտ:

Ալեքսանդր Ռոբերտի Ավետիսյանը ԵՊՀ իրավագիտության 
ֆակուլտետի բակալավր է և մագիստրոս /«Զինվորական 
իրավունք»/: Ավարտել է նաև ԱՄՆ Թաֆթս համալսարանի 
Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի 
մագիստրոսական ծրագիրը /«Միջազգային հարաբերություններ, 
անվտանգություն»/: Երիտասարդ առաջնորդների Բրիտանական 
Ջոն Սմիթ ընկերակցության անդամ է: Նախկինում զբաղեցրել է ՀՀ 
մարդու իրավունքների պաշտպանի զինծառայողների և ռազմական 
հարցերով խորհրդականի պաշտոնը: Ներկայումս ՀՀ ՊՆ 
պաշտպանական քաղաքականության վարչությունում զբաղեցնում 
է բաժնի պետի տեղակալի պաշտոն: ԵՊՀ սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետում դասախոսում է “Ռազմական սոցիոլոգիա” և 
“Մարդու իրավունքներ” առարկանները:

Վարուժան Հակոբի Ավետիքյանը տարբեր ֆորումներում 
դասավանդում է ադապտիվ առաջնորդում թեման: Նա հիմնադրել 
է նաև «Առաջնորդության զարգացման կենտրոն»-ը: Ներկայումս 
աշխատում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 



բանկում և ղեկավարում իրավաբանական վարչությունը: Պարոն 
Ավետիքյանը ավարտել է Հարվարդի համալսարանի Քենեդու 
անվան կառավարման դպրոցը և ստացել Հանրային կառավարման 
մագիստրոսի կոչում, Բոստոնի համալսարանի իրավաբանական 
դպրոցը և ստացել իրավագիտության մագիստրոսի կոչում, 
ինչեպ նաև Լեսթերի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը և 
այնտեղից ևս ստացել իրավագիտության մագիստրոսի կոչում:

Դավիթ Կարապետի Հարությունյանն ավարտել է Երևանի 
ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը` տնտեսագիտության 
թեկնածու է: Սովորել է Շվեդիայի Բլեքինգի տեխնոլոգիական 
ինստիտուտի բիզնես դպրոցում` ստանալով գործարար 
կառավարման մագիտրոսի կոչում: վիեննայի միացյալ ինստիտուտի 
կրթական ծրագրի շրջանավարտ է: Դասավանդել է Հայաստանի 
Ամերիկյան Համալսարանի բիզնեսի և տնտեսագիտության քոլեջում: 
Նախկինում աշխատել է միջազգային տարբեր ծրագրերում 
և պետական կառավարման համակարգում, զբաղեցրել է ՀՀ 
վարչապետի օգնականի և ՀՀ տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի 
պաշտոնները: Ներկայումս ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի 
ռազմաքաղաքական ծրագերի ազգային պատասխանատուն է:  


